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Miért pont Utrecht? 

Sokan felteszik ezt a kérdést, és megvallom őszintén, igen nehéz rá megfelelő választ adni 

erre egy olyasvalakinek, aki még alig egynéhány helyen járt Hollandiában. Befolyásolt a 

választásban az, hogy korábban egy keveset már láttam a városból, s a grachtok, a parkok és a 

középkori városmag eléggé megfogtak. Befolyásolt az is, hogy az Utrechti Egyetem eléggé 

előkelő helyet foglal el Hollandia egyetemei között. De ami talán a legtöbbet nyomott a 

latban, az az, hogy központi helyen van, s ha már kimegyek Hollandiába, akkor úgy voltam 

vele, hogy igyekszem bejárni, amennyire csak tudom. Ehhez, a holland vasúti hálózat kellős 

közepén álló város kifejezetten előnyös tud lenni.  

Az előkészületek 

Már a nyár folyamán több e-mailt váltottam az ottani Erasmus-os kapcsolattartókkal, s erre 

vélhetően másnak is szüksége lesz főleg hivatalos papírok rendezése miatt, valamit két ottani 

rendszer, a Blackboard-ra és az Osiris-re való regisztráció miatt. Illetőleg minden diákja az 

egyetemnek kap egy saját egyetemi g-mail fiókot is. Az Osiris olyan, mint a mi Neptun 

rendszerünk, a Blackboard-ra tananyagot küldenek a tanárok, a g-mail fiókra pedig közérdekű 

információkat (pl. egy vizsga helye, időpontváltozások, elmaradó óra stb.). 

Az egyetem és az órák 

Maga az egyetem nem egy egységes épület, vagy épületegyüttes, hanem a városon belül 

rengeteg kisebb-nagyobb épületben tart órákat. Több órám is volt úgy egymás után, hogy 15 

perc alatt kellett a város egyik feléből a másikba eljutnom, így tudom ajánlani mindenkinek 

egy bicikli beszerzését. Persze tömegközlekedéssel is meg lehet oldani az utazgatást, de az 

folyamatos kiadást jelent. Szóval itt az első választás: biciklit veszek, avagy a csipkártyát 

töltögetem állandóan? 
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A félév kezdete előtt a külföldi diákoknak szervezni szoktak külön programokat, ezeket 

érdemes lehet meglátogatni. A félév elején megint csak szerveznek a külföldi diákoknak 

programokat, amelyekre érdemes (és kötelező!) elmenni, ezek eléggé sok lehetőséget 

biztosítanak az ismerkedésre és későbbi programok szervezésére is.  

Viszont a programok ellenére sem szabad arról megfeledkezni, hogy a félév az első napjával 

kíméletlenül megkezdődik! Az óráról órára való készülést alapvető, a hiányzás pedig tényleg 

csak indokolt esetben ajánlott. Egy félévre 4 db tantárgyat lehet felvenni, darabját 7,5 

kreditért. Ez azonban nem az Erasmusos-oknak egy könnyítés, hanem a sztenderd minden 

más ottani diáknak is. Tanulásban nem lesz hiány, ennyi bizonyos.   

A város 

Aki szereti a grachtokat, a középkori kis utcákat, annak mindenképen ajánlom, hogy amikor 

csak teheti, járja be Utrechtet. A szűkölködő diáknak ajánlatos ellátogatnia a különböző 

napokon és helyeken tartott piacaira a városnak. Hogy melyik mikor és hol van, az 

megtalálható a város újságaiban, vagy beszédgyakorlatként megkérdezhető a lakosoktól. A 

város felfedezése során nem árt megválasztani, hogy melyik boltban vásárolunk, s hogy ott is 

éppen mit. Lidl és Aldi például van Utrechtben is, s viszonylag korrekt árakkal bír, de 

érdemes olykor más helyekre is ellátogatni, érdemes kifürkészni, hogy hol, mi az olcsóbb. 

Egy példának a Kanaleneiland-on van egy török piac (törökök által üzemeltetett bolt 

együttes), ahol általában szebb és olcsóbb gyümölcsöt és zöldséget találni, mint az Albert 

Heijn-ekben.  

Lakáskeresés 

A lakáskereséssel el is érkeztünk talán a legnehézkesebb részéhez is az utrechti létnek. 

Ajánlom, hogy aki Utrechtbe megy, már jó néhány hónappal hamarabb álljon neki, mert egy 

épkézláb lakást találni megfizethető áron, ami még, ne adj Isten, közel is van a 

városközponthoz, szinte lehetetlen. A keresésben egyes facebook csoportok segíthetnek, mint 

például a „Kamers Gezocht/Aangeboden”, vagy az „I know a place… (Utrecht)”. Emellett 

vannak még holland, „hivatásos” szobakereső weboldalak, mint például a www.kamernet.nl. 

Egyetlen hátulütőjük, hogy ahhoz, hogy az ottani hirdetésekre reagálni lehessen, regisztrálni 

kell rájuk, ami viszont havidíjas. Megjegyzésként a végére: nem meglepő olyan szobákat 

találni, amelyek a külvárosban vannak 400 euró a bérleti díjuk, rezsi nélkül, és 

bútorozatlanok. Ajánlott a nadrágszíj megszorítása. 

Egyéb megjegyzések 

Nem árt, ha nem készletek nélkül indulunk útnak, mert még a félév kezdése előtt 

felmerülhetnek nagyobb kiadások, vagy éppen az esetleges szobáért kérhetnek el 

kauciót/előleget. Egy közel 400 euró/hónapos bérleti díj mellett pedig nem sok marad az 

ösztöndíjból. Ha van rá mód, ajánlom, hogy Erasmus előtt (lehetőleg Hollandiában) 1-2 

hónapot dolgozzon, aki ki akar menni. Több mint valószínű, hogy szükség lesz a többletre! 
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