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Élménybeszámoló 

 

Az élménybeszámolómban több szempontra is ki szeretnék térni, mert úgy lehet teljesen átfogó 

képet kapni erről a programról. 

Mindenekelőtt, idegen országba menni fél évre tanulni kicsit félelmetes, de egyben izgalmas is, mert 

egy kis ízelítőt kap az ember a nagyvilágból. Próbáltam a papírügyeken túl mindent előre 

megtervezni, hogy honnan-hová, mivel, mennyiért és mikor fogok utazni, és ha odaérek se érjen 

meglepetés (időjárás, készpénz). 

Szállás: A Szállásomat szerencsére már itthon le tudtam foglalni az egyetemei kollégiumban, többek 

javaslatára. Nagyon korrekt volt a bejelentkezés és a kollégium ára is, viszont egy két negatív élmény 

kötődik hozzá. Az iskolához közel volt, viszont az ESN csapat, aki szervezte az összes Erasmus 

programban résztvevőnek a programokat, mind a város központjába szervezték, így a bérelt 

biciklinkkel minden egyes alkalommal (20 perc volt az út) bőrig áztunk oda is, vissza is. 

Ehhez hozzátartozik, hogy az utolsó busz sajnos éjfélkor ment vissza a kollégiumba a belvárosból, így 

más alternatívát kellett találnunk, a bicikli bérlés lett a megoldás. 

Időjárás: Tudtam, hogy nem a fény városába megyek és el is mondták az első napokon, hogy évi 330 

napon esik az eső Belgiumnak ezen a részén. Mégis mikor a saját bőrén tapasztalja az ember akkor 

érzi át igazán, hogy mennyire kellemetlen tud az lenni. 

 

Kinti élet: A kis ízelítő a nagyvilágból nagyon hamar egy teljes menüsor lesz, mivel rádöbbensz, hogy 

a barátaimon, akiket frissen ismertem meg, vagy ha úgy alakul, akkor magyar sorstársakon kívül senki 

másra nem számíthatok és senki nem fogja a kezem. 

Önállóan kell a kinti életet megoldani, gondolok itt a bevásárlásra, főzésre, mosásre, takarításra, 

órára járásra, bulizni elmenni és néha jól esik egy kis testmozgás is. 

Egy teljes kis életet kell kialakítani kint úgy, hogy a pénzt természetesen be kell osztani. 

ESN programok: Antwerpenben is mint a többi Erasmusos helyen van egy csapatnyi diák akik 

felelősek illetve nagyon szívesen szerveznek,rendeznek programokat az oda kiutazó Erasmusos 

diákoknak. Első tapasztalatom volt velük, de meg kell mondjam, hogy nagyon kellemesen csalódtam 

bennük. 

Az első héten volt az „Ismerkedős hét” gondoltuk és javasolták is, hogy lehetőleg mindegyik 

programon vegyünk részt amit szerveznek, mert így jobban meg tudjuk ismerni egymást. 

Hozzátartozik az Ismerkedéshez, hogy én egy héttel korábban mentem ki, mert indult egy holland 

bevezető tanfolyam, amin sokan részt vettek és az ismerkedős programokon már páran ismertük 

egymást és nem volt egyből 100 ismeretlen ember, ez mondjuk nagy könnyebbséget jelentett. 

Ezek a programok voltak többek között a Sör-pong, Sör-bowling, Kocsmatúra és még sorolhatnám. 

Ezeken a programokon meglepően sok nemzetiséggel lehet találkozni akik mind, ugyanazon a 

programon vannak mint én és eddig soha nem tapasztalt nyitottsággal lehetett ismerkedni, 

előítéletek nélkül bárkihez odamentem tök kedves volt és a nyelvi korlátokhoz igazítva nagyon jókat 

beszélgettünk. 



 

Ugyanez a csapat szervezett később Város-néző túrákat is, amelyik közül Gentbe mentem el. Nagyon 

szép város volt, először egy kastélyt jártunk be nagyon színes és érdekes audio-guide kíséretében 

aztán egy hajótúrát ejtettünk meg ahol szintén nagyon jól éreztem magam. 

Rengeteg fényképet csináltunk és sok helyi finomságot megkóstoltunk. 

Élet az ismerkedés után: Volt egy kis baráti társaságunk, természetesen mindenki azokhoz az 

emberekhez került közel akikkel együtt van közel laktak egymáshoz, mi ugyanabban a kollégiumban 

laktunk. 

Utána egyre jobban kialakultak a társaságok és az én meglátásom szerint a humor, az érdeklődési kör 

és természetesen az értékrendje az embereknek, hozza össze őket egymással. 

Noha minden héten volt valamilyen ESN program, saját magunknak is szerveztünk kirándulást 

Brüsszelbe, Antwerpenben egy külön idegenvezető túrára ahol részletesebben elmondják a város 

történelmét. 

Természetesen kipróbáltuk a javasolt helyi ízeket, mint sült krumpli nagyon sokféle szósszal, a helyi 

söröket és a csokoládékat, na meg persze a feketekagylót, bár többek szerint az mindenhol máshol is 

ugyanolyan ízű. 

Megterveztük szépen, hogy milyen városokat szeretnénk még meglátogatni, és hogy férne bele az 

időnkbe az iskola és a tanulás mellett. 

Szerintem nagyon jól sikerült kijárnunk azokat az utakat, amik a leghatékonyabbak a kinti életben, 

amikkel költségeket és energiát tudunk spórolni, mert igazából az a lényeg, hogy megtanulj spórolni, 

okosan gazdálkodni idővel, pénzzel és energiával. 

Amikor már nagyjából előre tudtunk tervezni, láttuk, hogy milyenek az elvárások a tanulmányokban 

és milye lehetőségeket lehet kiaknázni a városban, akkor jelent meg a hír, hogy a vírus már Európa 

partjainál van. Nem tudtuk, mik lesznek a kilátások, csak hírekből tájékozódtunk és Keleten 

félelmetes volt a helyzet. 

Sajnos a vírushelyzet elmérgesedett annyira, hogy az utolsó gépek egyikével haza kellett jönnöm. 

Nem tudtuk mikor lesz vége vagy az Erasmusunk ott, 1.5 hónap kint lét után véget ér vagy 1 hónap 

után mehetünk vissza és folytathatjuk, így elég ijesztő volt. 

A kinti oktatás nagyon rugalmasan és hatékonyan átállt az online oktatásra, persze közel sem olyan 

mintha kint maradhattam volna, de valamennyire sikerült teljesíteni a tantárgyakat. 

Jó tanácsok: 

Ha tanácsot kellene adnom, egy Erasmusos programhoz ugyanazokat mondanám amit nekem is 

mondtak előtte. 

A helyiek rengeteget tudnak segíteni és a segítőkészek is hamar ki kell járni az utakat, hogy hol mi 

olcsó, mert nagyon fel tud rúgni az egekbe a költekezés. 

Rögtön az elején érdemes ismerkedni és barátokat szerezni, mert utána végig velük tudsz beszélni és 

rájuk tudsz számítani. 

Ki kell használni minden szabadidőt és minden lehetőséget ami csak kínálkozik, hogy tartalmasan 

teljen a kint lét, minél több élménnyel kell gazdagodni. 


