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A diplomaszerzést követően az Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíj posztgraduális
programjával utaztunk ki Hollandiába a barátnőmmel 2017 augusztusában. A szakmai
gyakorlatot a werkendami székhellyel rendelkező Lino Droogbloemen nevű cégnél töltöttem
el. Az egyetem alatt a jogi kar hallgatói önkormányzatának külügyi referenseként dolgoztam,
ezért tisztában voltam a program nyújtotta előnyökkel és lehetőségekkel. Feltétlen
szándékomban állt valamilyen nyugat-európai úti célt választani, hogy lehetőség szerint egy
valamelyest eltérő társadalmi/gazdasági viszonyokkal rendelkező országot ismerhessek meg.
Mivel az idegen nyelvek vonatkozásában mindketten az angoltudásunkat tekintettük a
legerősebbnek, ezért fontos szempont volt továbbá, hogy olyan országot válasszunk, ahol
széles körben elterjedt az angol nyelv ismerete. Ezért esett végül a választás Hollandiára.

A Lino alapvetően egzotikus szárazvirágok Európába történő behozatalával és értékesítésével
foglalkozott, a Werkendamban eltöltött idő alatt a hétköznapokon bent dolgoztunk a cégnél.
Őszintén szólva a fogadó cégnél végzett munka meglehetősen monoton, unalmas volt,
alapvetően adminisztratív jellegű tevékenységben és a cég magyar partnereivel való
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kapcsolattartásban való segítségnyújtásban merült ki, ezért nem is untatnék senkit a
részletekkel. Minden nap 8 óra tartamban végeztünk munkát a cégnél és délben volt egy órás
ebédszünet is, így összesen hétköznaponként 9 órát töltöttünk a munkahelyen. A cég szinte
valamennyi alkalmazottja jól beszélt angolul és egytől egyig rendkívül barátságosak,
közvetlenek és nagyon türelmesek voltak velünk - főként a betanulás kezdeti időszakában -,
ezért a beilleszkedés fölöttébb könnyen, gördülékenyen ment és összességében a cégnél bent
eltöltött idő is kellemesen telt.
Bár Budapestről egyébként Amsterdamba és Rotterdamba is ment közvetlen repülőjárat, mi a
az eindhoveni repülőjárattal történő utazás lehetőségét választottuk, mert ide volt a
legkedvezőbb áron elérhető a repülőjegy. A repülőtérről rendszeresen közvetlen buszjárat
indul a városi vonat és buszpályaudvarra, ahonnan az ország bármely városa viszonylag
egyszerűen megközelíthető. A holland tömegközlekedés magas színvonalú, a vonatok és a
buszok nagyon tiszták és pontosan érkeznek és a pályaudvarok is igényesek és könnyen
tájékozódik bennük az ember. A jegyek ugyanakkor az itthon megszokott árakhoz képest
igencsak drágának tekinthetők, tehát érdemes minden esetben jó előre átgondolni, hogy
hogyan is utazik el az ember az adott úti céljához, mert egy kis körültekintéssel sok pénzt
lehet spórolni.
A hollandiai közlekedés és boldogulás fontos eszköze még a kerékpár, a településeken belül,
illetve azok között is jól kiépített kerékpárutak találhatók, illetve gyakorlatilag az egész ország
egy síkságnak tekinthető, ezért módfelett könnyű a kerékpárral való közlekedés.
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A szállásunk a Werkendam melletti Sleeuwijk településen helyezkedett el, ezért minden
hétköznap reggel, illetve este le kellett tekernünk nagyjából 7-7 kilométert a munkába, illetve
vissza, de a hétvégi utazások során a vasútállomást is kerékpárral közelítettük meg. A szállást
– amely egy konyhával és fürdőszobával rendelkező bnb volt - egyébként a házigazdáink
segítségével sikerült megtalálnunk, ugyanis a kisebb településeken a szálláskeresés
nehézkesebb.
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A hétvégéket rendszerint utazással töltöttük, a már említett vasúthálózat igénybevételével.
Tekintettel arra, hogy viszonylag hosszú ideig tartózkodtunk kint, Friesland és ÉszakHollandia kivételével az ország jelentős részét be tudtuk járni és eljutottunk a legtöbb holland
nagyvárosba, illetve egy hétvégén ellátogattunk Belgiumba is. Összességében mégis
elmondható, hogy mivel a vidéki városok, falvak döntő többsége nagyon szép és rendezett,
még ennél sokkal több idő sem lett volna elég ahhoz, hogy a teljes országot, vagy akár a
szomszédos tartományok minden szegletét meg tudjuk ismerni.

Hollandiában a magyar jövedelmi viszonyokhoz képest magasnak tekinthetők a megélhetési
költségek. Az ösztöndíj program által biztosított támogatás sajnos messze nem fedezi a
mindennapi életvitelhez szükséges költségeket sem, nemhogy az esetleges kirándulások
költségeit. Egy kis odafigyeléssel nyilván sok pénzt meg lehet spórolni, de összességében
elmondható, hogy mindenképpen szükséges nem kevés saját pénzzel készülni az útra,
különben a hétvégét otthon fogjuk tölteni, számolgatva a hátra lévő napokat. Ha az ember
rövidebb útra – 2-3 hónapra – utazik ki, akkor azt gondolom, ez a probléma nem feltétlenül
fogja őt olyan mértékben érinteni, minden esetre nem árt számolni a kiadásokkal.
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Persze ezekkel a kiadásokkal minden egyéb utazás során is – ahol ugye támogatás nem jár –
számolni kell, ezért én nem gondolom, hogy bárkit éppen ez kellene, visszatartson a
részvételtől.
Szerintem a személyiségfejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy az ember néha egy kicsit
kilépjen a saját komfortzónájából, lehetőleg minél fiatalabban, amikor még elfogadóbb az
ezzel járó esetleges kényelmetlenségekkel. Az Erasmus program erre remek lehetőséget kínál,
azáltal hogy jelentős anyagi támogatást nyújt a külföldön tartózkodás költségeihez. Én
személy szerint remekül éreztem magam a Hollandiában eltöltött idő alatt és minden kedves
olvasónak azt javaslom, hogy használja ki az ösztöndíj kínálta lehetőséget, mert tényleg
megéri.

