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A Szállásról
Miután szinte biztossá vált, hogy megkapom az ösztöndíjat és költözhetek Hollandiába
azonnal szobakeresésbe kezdtem. Megnéztem a Saxion által kínált lehetőségeket, azonban az
általuk biztosított szállások várakozó listájára kerülhettem csak fel, így nekikezdtem albérlet
nézegetésbe. Enschedében a sok diák miatt nem túl egyszerű szobát találni. Elsősorban
egyetemi facebook csoportokban kezdtem el keresgélni majd erre szakosodott oldalakra is
regisztráltam. Rengeteg lakás lehetőségét megnéztem, de nagyon nehéz volt megtalálni a
megfelelőt. Hosszas keresgélés, tanakodás és várakozás után úgy döntöttem Gronauban talált
lehetőséget fogadom el. Gronau egy barátságos kisváros a határ Németországi oldalán ám
nagyon közel Enschedéhez. Két fiú lakótársam lett, mind a ketten németek. Már az első
pillanattól kezdve nagyon szimpatikusak és rendkívül segítőkészek voltak. A lakás nagyon
tágas volt, közös nappalival, ebédlővel egyben a szobámért 270+90€ fizettem.

A Saxionról
Kick-off week
Nekem nagyon meglepő, de egyben fantasztikus élmény volt az első hét a Saxion egyetemen.
Az egyetem egy Kick-off lunch-al várt minket, ahol megismerkedhettük a többi erasmusos
diákkal. Ezután egy rövid ismertető és egy órarend egyeztetés következett. Már itt
megismerkedtem azzal a két lánnyal, akikkel nagyon szoros barátságot kötöttünk a fél év
folyamán. A második program egy ismertető volt az országról és a holland kultúráról, ahol az
ország jellemző ételeinek és édességeinek kostolójával vártak minket. Ezután körbevezetettek
az épületen. A harmadik közös programot egy kalandparkba szervezték ahová együtt utaztunk
el busszal. Egy hatalmas kötélpálya parkban próbálhattuk ki magunkat. Ez rendkívül jó alkalom
volt arra, hogy valóban megismerkedhessünk a más országokból érkezett diákokkal.

Kurzusok
Hollandiában nem félévek vannak, hanem negyedévek így én két negyedévet teljesítettem. Az
első negyedévben három kurzust vettem fel. Egyik egy saját projekt volt, amin belül nadrágot
készítettem. Volt egy általános textilekről szóló kurzusom, azonban a legérdekesebb a Talent
Development nevű tantárgyam volt, amin belül megválaszthattam a témát, amiről tanulni
szeretnék. Erről kellett dokumentációt és előadást készítenem. A második negyedévben egy
csoportos projektben vehettem részt, ahol heten közösen dolgoztunk egy terméken. Nagyon
jól éreztem magam a projektben, egy nemzetközi csapatban, ahol mindenki rendkívül kedves
és segítőkész volt.

Programok
Az iskola programokat és lehetőségeket is ad a diákoknak a még aktívabb edukációs és
közösségi életre. Nekem lehetőségem adódott ott lenni a 2019-es év őszi Amsterdam Fashion
Week egy napján és az iskola 100 éves évfordulója alkalmából rendezett szakmai konferencián
néhány diáktársammal együtt.

A mindennapi életről
Mivel Gronauban laktam be kellett utaznom Enschedebe. Az iskola lehetőséget ad egy
Semester Ticket vásárlására ami 216€-ba kerül. Ezzel a bérlettel nem csak GronaubólEnschedebe utazhattam egész fél évben, hanem ugyanabban a megyében is bárhová
Németországban. Ez nagyon jó lehetőséget adott így ellátogattam Münsterbe, ráadásul
Münsterből induló repülőjárattal sokkal kedvezményesebben repülhettem haza a karácsonyi
szünetben, mintha Eindhovenből vagy Amsterdamból repültem volna.

Ennek ellenére utazásaim nagy részét Hollandiába szerveztem. Nagyon jól kiépített vasúti
hálózat van Hollandiában azonban a jegyek nem túl olcsók. Nekünk szerencsénk volt mert egy
holland barátunk megmutatta azt az oldalt, ahol olcsóbban lehet venni jegyet. amellyel
19,50€ -ért korlátlanul lehet utazni a Rush hours-okon kívül és hétvégén egész nap Hollandia
egész területén, akárhány úticélt érintve. Így jutottam el Amsterdamba, Rotterdamba,
Utrechtbe és Hágába is.

Németországban lakás mindemellett azért is volt jó választás mert bizony az árak
általánosságban alacsonyabbak, mint Hollandiában. Így a szállásomtól 6perc bicikli útra vagy
20perc sétára lévő élelmiszerboltok egyikében a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben
vásároltam. Enschedében a városban legkönnyebben elérhető élelmiszerbolt a Jumbo.
Enschede főtere minden kedden és szombaton egy hatalmas piaccá változik mindenféle
termékekkel, köztük frissen sült halak, édességek, sajtok, friss gyümölcsök és zöldségek. Ha
tehettem mindig ellátogattam pár friss zöldségért és gyümölcsért hiszen az árak is nagyon
kedvezőek voltak.

Szabadidő
Attól függetlenül, hogy az őszi félévre érkeztem rengeteg lehetőség volt szabadidős
programokat találni. Gronauban van egy a város által fenntartott állatpark, oda gyakran
ellátogattam, de sokszor vacsoráztunk együtt a barátainkkal. Enschede környékén nagyon
szép tavak vannak biciklivel könnyen megközelíthetőek.

Köszönöm az Erasmus+-nak, hogy átélhettem ezt az elményt és rengeteg új
barátra tehettem szert!

