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Az Óbudai Egyetem Ipari termék- és formatervező mérnök hallgatójaként eltölthettem egy félévet
(avagy 5 hónapot) az enschedei Saxion University of Applied Sciences tanulójaként Hollandiában, a
2019/2020-as őszi félévben.

Szállás
Miért pont ezzel kezdem? A fő oka ennek az, hogy ez a legfontosabb dolog, amit el kell
intézni kiutazás előtt. Enschede bár egyetemi város, nem túl nagy. A holland jelentkezők száma
önmagában magas, de a külföldi diákokkal kiegészítve még nagyobbra nő ez a szám, többnyire
nem is kevéssel. A város méretei és az érkező diákok
mennyisége összeegyeztethetetlen. Ahogy már
mások is megjegyezték élménybeszámolókban, a
kollégiumok gyorsan megtelnek. Persze ez nem azt
jelenti, hogy ez a legjobb megoldás. A kollégiumi
férőhely havi díja 490-560€ között mozog, ami elég
drága. Ennél lényegesen olcsóbban lehet találni
szobát önállóan, azonban ez nem egyszerű. Az árak
és a verseny a jobb helyekért a többi érkező diákkal
jelentősen megnehezíti a megfelelő szállás
megtalálását. Az egyetem és a diákok Facebook csoportjaiban sok a csaló, a helyek gyorsan
elkelnek és az sem mindegy, hogy milyen nemű vagy származású az ember. A legtöbb ajánlat
nőknek szól és előnyben is vannak a legtöbb alkalommal szálláskeresésben. Sok helyre csak
holland vagy hollandul beszélő diákot fogadnak csak el. Jómagam nyáron még nem találtam
semmit, így állandó lakhely nélkül mentem ki Hollandiába. Itt hosszas keresgélés után
lakáshirdető oldalakra is regisztráltam (fizetett regisztráció), mert szinte már esélytelennek
tűnt, hogy máshol találok még helyet. Nem is tévedtem, hiszen az egyik ilyen portál
segítségével találtam meg a kinti szállásomat, ráadásul közel Enschede központjához. Érdemes
megemlíteni, hogy még itt is nagyon nehéz volt hozzájutni egy szobához.
Nem szabad csak Enschede városában gondolkodni. A helyzet nem egyszerű, ezért a
környező városokban is érdemes körülnézni. Holland oldalon Hengelo, sőt talán még Almelo
vagy Deventer is szóba jöhet, minden egyéb közeli településsel együtt természetesen. A
német oldalon is vannak lehetőségek, melyek akár olcsóbbak is lehetnek, mint a hollandiai
szállások. Itt Gronau a legjobb döntés, de Ahaust is sokan ajánlották.
Röviden tehát, minél hamarabb el kell kezdeni a keresést. Nem szabad szigorúan csak
Enschedere összpontosítani, érdemes a környező városokban is érdeklődni. Vigyázni kell a
csalókkal, ugyanis rendkívül sok van belőlük a beköltözési időszakokban. Illetve óvatosan az
előre történő fizetéssel, letéttel is. Érdemes olyan oldalakra regisztrálni, mint a Kamernet,
hogy nagyobb eséllyel találj szállást.
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Utazás
Első kiutazásomnál FlixBust választottam.
Ennek az volt az oka, hogy két bőrönddel
indultam el, ami repülőn is felárat jelentett
volna. A buszjegy 17500-19000Ft között a
helyektől függően változik. Az út 20 órás, ezért
érdemes nyakpárnával készülni. Azt is jó tudni,
hogy ezek a járatok több országban, több
helyen is megállnak, ezért sok utasra kell
számítani. A busz közvetlen Enschede
központjában tesz le, azonban a városi élet
szempontjából lehetetlen időpontban, hajnali 3-kor vagy este 22-23 óra körül. A legtöbb hely
ilyenkor vagy még nincs nyitva, vagy már nincs nyitva.
Évközben haza kellett utaznom otthoni vizsgáim miatt, így a Wizz Air szolgáltatásával is
repültem. Talán ez többeknek is ismerős, de a repülőjegyet minél hamarabb érdemes
kiváltani, hogy egyáltalán legyen még hely. Oda-vissza utat érdemes váltani, mert olcsóbb is
lehet. Az út maximum 2 órás, viszont csak
Eindhovenig megy, ahonnan már vonattal lehet
tovább utazni.
A vonatokat inkább ide, mint az általános
közlekedésbe sorolnám. A járatok rendezetten,
időben járnak, nincs 20 perces késés. A rendszer
egyértelmű, bár ebben az esetben kicsit
kellemetlen, hiszen Enschede nem közelíthető meg
egyenesen
Eindhovenből.
Mondhatni
derékszögben görbülő úton közelíthető meg,
általában egy utrechti átszállással. A vonatokon érdemes csatlakozni a wifire, ha ez nem lenne
automatikus, mert mindamellett, hogy a közel 3 órás utat el lehet ütni egy kis böngészéssel, a
bejelentkező oldal információval szolgál a járatról és a megállókban elérhető átszállásokról.
Fontos tudni, hogy a Hollandián belüli utazás csipkártyákkal működik. Egy automatában
megvehető egy kártya, ami mindent fedez, bármelyik átszállásra, amíg a kiválasztott úticél felé
tartasz. (Persze egy amszterdami kitérő Eindhovenből nem fér bele egy Enschedebe szóló
jegybe.) A vonattal való utazás Eindhoven-Enschede vonalon kb. 28-30€, amiben benne van
az Eindhoven központjába szállító busz ára is.
A lényeg az, hogy a nemzetközi közlekedés elég zsúfolt tud lenni. Mindig, minden
eszközre, legyen szó buszról, repülőről stb. minél előbb jegyet kell szerezni. A hollandián belüli
utazás is hosszadalmas lehet, ezért nem ajánlatos sok csomag esetén a vonatot választani,
elvégre több órán keresztül vannak útban és az átszállások miatt sokat kell mozgatni is őket.
Mindegy, hogy repülővel vagy busszal mész ki, mert a maguk módján így is, úgy is lesznek
kisebb kellemetlenségek.
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Közlekedés
A közlekedés általában olajozott és
rendezett. A különböző járatok tiszták,
kellemes rajtuk utazni. A lényeg azonban az,
hogy hogyan érhető ez el. Jegyet csak
bankkártyával lehet venni. (Nem mindegy,
hogy Visa, Maestro stb.) Ezen kívül a
csipkártyákat használják. Ha gyakran szeretnél
tömegközlekedést használni, akkor egy ilyet
érdemes beszerezni.
Azonban van egy egyszerűbb módja is a
városon belüli közlekedésnek. Nagyon sokan használnak biciklit, ami kellően gyors, olcsó (még
bérelve is) és nincs szükség a menetrend bogarászására sem. A bicikliutak remekül vannak
kialakítva, továbbá a mivel nagy kultúrája van Hollandiában, ezért az autósok is kifejezetten
figyelnek rájuk. Egyszerű és kényelmes módja ez a városi közlekedésnek.
Tapasztalatom szerint, ha valaki a központ környékén lakik, akkor gyalogosan is szinte
minden jól elérhető. A bicikli természetesen mindig jól jön, hiszen Hengelo és Gronau is
könnyen megközelíthető vele.

Kurzusok és projektek
A Fashion and Textile Technologies szakon
Erasmus+ hallgató csak az első két év tantárgyaiból
választhat, hogy mit vesz fel. Arra is figyelni kell, hogy
itt negyedéves bontásban folyik az oktatás, tehát
nem lehet összevissza felvenni tárgyakat. A
negyedévek végén kéthetes vizsgaidőszakok vannak,
minden tárgyból egy vizsgával. Pótvizsga csak a
következő negyedévben lehetséges, ezért az utolsó
negyedévben nem érdemes elengedni tárgy(ak)at.
Az oktatás maga színvonalas, az anyagok érdekesek
és minden digitálisan elérhető. Több projekt is felvehető. Ezekben holland diákokkal és más
nemzetközi hallgatókkal is lehetőség nyílik a közös munkára. Ezek során sokat lehet tanulni a
valós piaci tervezésről és bevezetésről is.
Az oktatók rendkívül kedvesek és készségesek. Szívesen
segítenek, ha valami nem lenne érthető. Minden anyagot
elérhetővé tesznek online, az egyetem rendszerében. Nagyon jól
beszélnek angolul, úgyhogy a meg nem értéssel nem lesz probléma.
Az épületkódok kissé zavarosak lehetnek elsőre, de egy gyors
eligazítás után minden a helyére kerül. A kampuszok közel vannak
egymáshoz a városon belül. Szép, modern kialakítású épületek, bár
a főépületben könnyen el lehet tévedni. Az összes kampusz
rendelkezik étkezővel, ahol meleg étel is vásárolható, illetve
kávézóval is. A főépületben egy bolt is található.
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A város és az élet
A város nem túl nagy, barátságos és a hét legtöbb napján
nyugodt is. Megnő a tömeg a központban minden kedden és
szombaton, amikor piac van egész nap a főtéren. Ilyenkor is
érdemes kilátogatni a térre, hiszen a kavargó holland és német
emberek között bámészkodni is egyfajta élmény. Óvatosan a
gyümölcs- és zöldségárusokkal! Sok helyen nem magad
válogatod ki a darabokat, amiket megvennél, így nem biztos,
hogy jó minőségű terméket kapsz.
A város este is nagyon szépen ki van világítva a sok
üzletnek és étteremnek köszönhetően. A templomtér, avagy
Oude Markt, rengeteg vendéglőnek, kocsmának és kávézónak
ad helyet. Téli időszakban műjégpálya is van itt kiállítva. Ha
már este, akkor nyitva tartás. A holland üzletek mondhatni
későn nyitnak és hamar zárnak. A vendéglők kicsit később nyitnak ki és viszonylag sokáig nyitva
is vannak. Az élelmiszerboltok, mint az Albert Heijn vagy Jumbo, akár 22 óráig is nyitva vannak,
így szinte bármikor elérhetőek. Az említett boltok
sűrűn helyezkednek el a városban, sok van belőlük,
európai szempontból nem is drágák. Hasonló
árszínvonalt képvisel vagy talán kicsit olcsóbb a Lidl
és az Aldi. Ezekből kevesebb van, de találni belőlük.
Érdemes megjegyezni, hogy készpénzt ugyan
elfogadnak ezekben a boltokban (vendéglőkben nem
biztos), de bankkártyák közül nem mindet, ezért
érdemes holland bankkártyát csináltatni. Persze nem
létszükséglet, de az mindenhol elfogadott.
Az emberek nagyon kedvesek mindenhol. Mindegy, hogy bolti eladóról vagy csak egy
egyszerű járókelőről beszélünk. A főbérlőm, a tanáraim és minden más holland ember, akivel
szóba elegyedtem rendkívül előzékeny volt. A közlekedés kissé agresszív. Félreértés ne essék,
nem ellenséges hozzáállásról beszélek, csak nemtörődöm módon közlekednek. Aki ezt
nehezményezi, az készüljön föl erre is.

Szabadidős tevékenységek
Az ember úgy gazdálkodik az idejével, ahogy szeretné, de érdemes
bejárni pár helyet, ha maga a város már megszokottnak számít. Bár az
egyetem is szervez vagy segít szervezni különböző utakat, ebből nem
szokott sok lenni a félév során. Saját szervezéssel viszont sok lehetőség
van. A városban sok különböző rendezvény és időszakos kiállítás van az
év folyamán, illetve az utazás kihagyhatatlan, ha már kint van az ember.
Bár a nagyobb városok sokkal hamarabb jutnak eszünkbe, úgy mint Hága
vagy Amszterdam, de a kisebb városok is tudnak szép látvánnyal és
kellemes élménnyel szolgálni. Enschede a német-holland határon van, így
mindkét országban érdemes körülnézni. Busszal egész olcsón meg is
tehető egy út például Németországba, egy közeli városba, mint Münster.
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Összefoglalva tehát, a város nagyon kellemes és nyugodt. Az emberek szívélyesek. Az egyetemi élet
néha nehéz és kihívások elé állíthat, de ezért is éri meg kimenni többek között. Határozottan egy
meghatározó élmény minden szempontból. Mindenképpen látogassa meg, aki teheti a Saxion
intézményét.
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