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Erasmus félévemet Hollandiában, Edeben töltöttem. A Christelijke Hogeschool Ede 

„International Corporate Communication” angol nyelvű részképzésén vettem részt. A 

programról korábban, Ton Veen egy, a kommunikáció- és médiatudomány szakosoknak 

tartott előadásán értesültem. 

A szállás 

A szállásra érkezvén nem ért meglepetésként, hogy az egykori katonai barakk az erdő lágy 

ölén fekszik. Hatalmas, égbe kapaszkodó fák mindenhol és a levegő legalább olyan tiszta, 

mint szülővárosomban, a Mátra lábánál. 

 A szoba ajtaja előtt megállva nem hittem a szememnek: egy fekete táblára már fel volt 

írva a teljes nevem, a származási országom angol megfelelője, valamint helyet kapott rajta 

egy grafikai elem is: egy pillangó. Leraktuk a csomagokat és Erica (az egyik Erasmus 

ügyintéző) közben elmesélte nekem, hogy egyedül leszek, mert ebben a szemeszterben nem 

érkezett hozzájuk sok cserediák. A saját szoba rendkívül jó minősége (nemrég újították fel), az 

ajtón szereplő névtábla, és az azon lévő pillangó a következő elsődleges konklúziót vetette 

fel bennem: Nem tudtam, hogy az „ÉDE(N) HOTELBE” jövök! 
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Az étkezés 

A bevásárlás nem jelent gondot Edeben. A vasútállomáshoz közel találhatóak az Emté, a 

Kruidvat és a Lidl áruházak. A centrumban rendelkezésre állnak a Blokker és a Boni, 

hétfőnként és szombatonként pedig nagypiacon szerezhetjük be a friss zöldségeket és 

gyümölcsöket. Fontos kiemelni, hogy csak az Emté áruházban fogadják el fizetőeszközként a 

Mastercard kártyát, a többi helyen Maestro típussal kell rendelkeznünk, ha vásárolni 

szeretnénk. Készpénzfelvételre lehetőség van a centrumban található ATM-en keresztül. Az 

árak nagyjából azonosak vagy esetenként olcsóbbak, mint a magyar áruházakban 

(gondoljunk csak az áfára). Ugyanúgy érdemes itt is figyelni az egyes akciókat, amelyekről az 
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újságból és interneten is tájékozódhatunk. A szállás konyhája sütővel, több hűtővel, mikróval 

és grillel is felszerelt, így nem jelent gondot az alapanyagok tárolása és a főzés sem. 

Az utazás 

Saját tapasztalatom alapján az utazás rendkívül megbízható, a vonatok pontosan érkeznek. 

Mindössze egyszer tapasztaltam csúszást a három hónapos kint tartózkodásom alatt. Amit 

minden külföldinek nehéz megszoknia, azaz úgynevezett OV-Chipkaart (bővebben: 

https://www.ov-chipkaart.nl/home-1.htm) rendszer. A jegypénztárakban vagy jegykiadó 

automatáknál vásárolt kártyával az utazás megkezdése előtt be, majd befejeztével ki kell 

jelentkezni. Ehhez mindenhol találunk egy-egy megfelelő kék-sárga panelt, ha valami nem 

működik, bátran lehet segítséget kérni egy holland állampolgártól vagy az információs 

pultoknál. A jegyek viszonylag drágák, de ha egy holland diákkal együtt utazunk, 

kedvezményre vagyunk jogosultak. Érdemes ebben az esetben is figyelni a Blokker és 

Kruidvat akcióit, amelynek révén egy 14-15 eurós napijeggyel körbeutazhatjuk akár fél 

Hollandiát. Több alkalommal is éltem a lehetőséggel és egy nap (gondos tervezéssel) három 

város nevezetességeit néztem meg. 
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Az oktatás 

A Christelijke Hogeschool Ede (CHE), 4000 diákjával kis egyetemnek számít, ennek ellenére a 

legnagyobb keresztény felsőoktatási intézmény egész Hollandiában (bővebben: 

www.che.nl/en). Szellemiségében teljesen megegyezik a Károlis értékekkel, ahol a hallgatók 

testi-, lelki- és szellemi egészségére is egyaránt odafigyelnek. Az oktatásban továbbá kiemelt 

szerepe van a csoportban való együttműködésre való szocializációnak. Fontos az önálló 

vélemény direkt kifejtése és a közös vitára való képesség megléte (ugyanez megjelenik a 

személyközi kommunikációban is). A képzés maga két főbb témakörre fókuszált: 1. Corporate 

Communication és 2. Corporate Social Responsibility. A legtöbb tárgy keretében az egyes 

szakágakban jeleskedő alapítványoktól, cégektől hívtak meg előadókat vagy vittek minket 

terepszemlére (E.ON, FrieslandCampina, Heineken, Rabobank, Shell, Vodafone, Woord en 

Daad). Így a tananyag legnagyobb százalékát feladatok révén, saját élmény szintjén tudtuk 

elsajátítani.  

 

Kísérlet I.: Karikatúrarajzolás 

A kint tartózkodásom alatt fontosnak éreztem, hogy néhány saját kísérletet is elvégezzek. 

Ezek közül az első a holland nemzeti ünnepen (King’s Day) történő karikatúrarajzolás volt. 

Kíváncsi voltam arra, hogy hogyan fogadják a hollandok a magyar származású utcai rajzost. A 
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végkifejlet abszolút pozitív volt, sok embert lerajzoltam és mindenki nyitottan állt hozzá a 

szituációhoz. 
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Kísérlet II.: Kreatív művészetterápia 

A második kísérlet a szívemhez közelálló, kreatív művészetterápiás csoport megszervezése 

volt. A CHE biztosított minden eszközt és teremhelyiséget a rendezvény gördülékeny 

lebonyolításához. Ebben segítségemre volt az egyik hasonló érdeklődésű holland diák, 

Joanne de Jager is. Egy délután alkalmával a csoport legnagyobb része egybegyűlt és az 

általam összevágott zenére önarcképet festett. Az alkotómunkát egy előadás előzte meg, 

amelyet a következő linken ti is megtekinthettek: https://prezi.com/jmdedt9c3rtj/our-inner-

voice-is-speaking/. A csoportot egy közös megbeszéléssel zártuk, ahol mindenki 

megoszthatta egymással saját élményét, tapasztalatait, valamint kitértünk az egyes ábrák, 

szimbólumok és színek használatának indíttatásaira is. A jövőben tervezem a létrejött anyag 

elemzését és az eredmény megosztását, de ehhez még megfelelő platformot kell találnom. 
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Összességében egy kreatív és tanulságos időszakot tudhatok magam mögött, amelyet a 

küldő Károli és a fogató CHE intézményeknek köszönhetek. Mindenkinek csak ajánlani 

tudom, hogy adja be a pályázatot és ne habozzon kint tölteni egy Erasmus félévet a világ 

egyik számára még esetleg ismeretlen pontján. Jó lehetőség az általunk tanult idegen nyelv 

szóban és írásban történő gyakorlására is. Kedves Károlisok, kalandra fel! 

 


