
Gorbay-Nagy Éva 

Erasmus beszámoló, 2015 tavaszi félév 

A 2014-15-ös tanév tavaszi szemeszterét Belgiumban, Leuvenben töltöttem a Katholieke 

Universitet Leuven diákjaként. Számomra életem egyik legjobb féléve volt, annak ellenére is, 

hogy valóban rengeteg előkészületet és munkát igényel a megszervezése, de mindenképpen 

megéri. 

Előkészületek: 

Szálláskeresés: A legfontosabb, hogy időben kezdj el szállást keresni. Én a lehető legjobb 

szállást kaptam meg: egy kollégiumban, a Loyola International Nachbahr Huis épületében 

voltam két fős szobában, egy amerikai szobatárssal. Ezt a helyet csakis ajánlani tudom! A 

közösség nagyon jó (például gyakoriak a közös grillpartyk, mindig mindenben segítettünk 

egymásnak, és rengeteg barátot szereztem a világ minden tájáról), az igazgatónő is szinte 

mindenben segít és nagyon kedves. Ágyneműt és friss huzatot is kapsz, tányérokat és 

evőeszközöket sem kell magaddal vinni, illetve a konyha is teljes felszereltségű. Ezek 

rengeteget segítenek, amikor majd pakolsz a bőröndbe. És mindez 180 euróba került havonta, 

ami hihetetlenül olcsónak számít Leuvenben. Mosásra is van a kollégiumban lehetőség, 3.50 

eurót volt a mosógépért, és 3.50 eurót a szárítóért. Ez is nagyon kényelmes, mert nem kell a 

városba bemenni minden alkalommal, ha mosni kell, és várni órákat a mosásra. A kollégium 

oldala: 

http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvesting/residentiesab/loyola 

Én rögtön írtam egy e-mailt az igazgatónőnek, Christel Snels-nek, amint megtudtam, hogy 

megyek, ugyanis a helyek nagyon gyorsan betelnek! Ajánlom, hogyha a Loyolába pályázol, 

időben írj Te is neki egy e-mailt amiben jelzed, hogy cserediákként mész ki, és hogy ott 

szállnál meg. A címe: christel.snels@rec.kuleuven.be 

Hátránya talán annyi, hogy nem a központban van. Az iskola épületeitől, főleg a főépülettől 

elég messze volt, így én biciklit béreltem, amelynek volt egy 70 eurós letéti összege, és 40 

euró volt 4 hónapra maga a bérlés. A 70 eurót visszakaptad, amint visszavitted a biciklit. 

Leuvenben egyébként nagyon hasznos a bicikli, ugyanis a tömegközlekedés elég gyér. Van 

egy-két helyi busz, de nem sokfelé jutsz el vele. Én boltba, iskolába, szinte mindenhova 

biciklivel jártam. A sportpálya is nagyon kívül esik a városból például, így aki valamilyen 

http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvesting/residentiesab/loyola


sportra akar járni, annak sem hátrány, ha van biciklije. A biciklit a VELO-tól rendeltem: 

http://www.kuleuven.be/velo/contact.htm 

Sportolásra is van rengeteg lehetőség. Ezzel kapcsolatban, ha van kérdés, tudok ajánlani egy 

ismerőst, aki rendszeresen járt edzésre. Az aerobic és zumba edzések ingyenesek voltak a 

Leuvenben kapott diákigazolvánnyal. Az edzőteremhez és más egyéb sportokhoz azonban 

szükség volt sportkártyára, amelyet szintén a www.kuleuven.be honlapján lehetett 

megrendelni. 

Ha esetleg nem jönne össze a Loyola, vagy inkább egyfős szobába, úgynevezett „kot”-ba 

költöznél, ajánlom még, hogy keresd fel Facebook-on a „Pangaea - Katholieke Universiteit 

Leuven” csoportot, vagy a „Room Information-Leuven” csoportot. Volt rajtunk kívül még két 

magyar, egy pár, akik például ebben a csoportban találtak egy nagyon szuper szállást, nem 

messze a központtól. Szóval érdemes a Facebookon is keresgélni, bátran posztolni, kérdezni, 

írni annak, aki hirdeti. Amiről hallottam még, az az http://www.easykot.be/vlaams-

brabant/kot-leuven-louvain oldal. Itt is könnyen lehet szállást találni. Lényeg, hogy mielőbb 

állj neki! 

Kiutazás: Én repülővel utaztam odafele és visszafele is. A legolcsóbb jegyeket a 

www.ryanair.hu vagy a www.wizzair.hu oldalon találhatod. A repülőjegyet is érdemes már 1-

2 hónappal az indulás előtt megvenned, ezért is jó, ha biztosan tudod addigra, hogy lesz-e 

szállásod. A ryanair-en a legnagyobb súlylimit a 20 kiló, a wizzair-nél ez, ha jól tudom, 30 

vagy több. Bár nekem elég volt a 20 kilós nagybőrönd, és vittem magammal még egy 10 kilós 

kicsit. Én küldettem ki azonban egy tavaszi holmikkal teli dobozt otthonról, amelyet a 

hazautazásom előtt 2 héttel visszaküldtem. Ezt a www.furgefutar.hu segítségével tettem meg. 

Nem szabad tehát aggódni, mindig minden megoldható.  

 

Tanórák/Iskola: Leuven legnagyobb előnye, hogy Erasmusos diákként ingyen beiratkozhat 

az ILT (Instituut voor Levende Talen) holland nyelvű kurzusaira. Egy kurzus 6 kredittel ér 

fel, választhatsz különböző intenzitású kurzusok közt. Én a heti 4 nap 3 órás kurzust 

választottam. Az első kurzus ingyenes, a másodikért, ha akarsz tovább menni, azonban fizetni 

kell, de megéri! A jelentkezés után rögtön van egy nyelvi felmérő, amelyen beosztanak a 6 

nyelvi szint egyikébe. Én első körben a 4-es szintre kerültem be. Ennek a végén is van egy 

vizsga, és kapsz papírt is róla, hogy a kurzus sikeresen elvégezted. Ám az ötös szintért már 

hivatalosan is B2 nemzetközi nyelvvizsga jár. Így én beiratkoztam a következőre is (70 euró 
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volt a kurzus és 20 euró volt a könyv, a könyvet a 4-es szintnél is már meg kellett venni). Úgy 

érzem, rengeteget fejlődtem az intenzív nyelvkurzusnak köszönhetően, és egy nyelvvizsgával 

tértem haza, tehát mindenképp ajánlom. Én ebből a két kurzusból gyűjtöttem össze 12 

kreditet, így csak egy tárgyat vettem fel a KU Leuven intézményében, ez pedig a Graphic 

Novel volt, amely belga képregények elemzéséről szólt. Izgalmas tárgy, de nem könnyű. A 

hivatalosan KU Leuven-es tárgyak közismerten nehezek. Ennek ellenére tudom ajánlani, mert 

a tanár, Jan Baetens nagyon segítőkész az Erasmusosokkal. A Poézie óráról hallottam még, 

hogy Erasmusosoknak is könnyen elvégezhető, és a tanár is rendes.  

Az órákat egyébként itt találhatod: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/ 

Itt kiválaszthatod, hogy melyik szakon keresel tárgyakat (A Faculteit Letteren a Bölcsészkar), 

azon belül ott lesz egy lista, hogy Bachelor illetve Master képzéses tárgyak. Itt kiválasztod, 

amelyikre szükséged van (az én esetemben Bachelor in de taal-en letterkunde Leuven), és 

jobb oldalt a felső sarokban találod a linket, amelyről elérheted a tantárgyak listáját: 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016753.htm 

Néderlandisztikásoknak természetesen a hollandos tárgyak között érdemes nézelődni, hogy el 

tudják ismertetni valamely otthoni tárggyal, de elvileg bármilyen, akár német, akár svéd 

nyelvű tárgyat is fel lehet venni (az egyik csoporttársam svédül tanult).  

Megélhetés: Havonta olyan 500-600 euróra tippelem az átlagos költekezést. Vannak olcsó 

boltok, például a Lidl vagy az Aldi, ott érdemes inkább nagybevásárlásokat tartani. Hozzám a 

belga Delhaize volt a legközelebb, ami egy drágább bolt volt, de az sem volt vészes, ha saját 

termékeket vásároltam. Az Erasmus pénz mellé egész biztosan kell majd kiegészítő pénz is, 

így érdemes azzal is előre készülni. De egy kis ügyeskedéssel nagyon jól meg lehet a dolgokat 

oldani. Én például találtam egy oldalt, a www.megabus.com oldalát, ahol folyamatos 

nézelődés mellett mindig lehetett 1-1 eurós utakat kifogni. A busz mindig Brüsszelből indult a 

központból, és csakis jót mondhatok el róla! Így jutottunk ki a barátaimmal 3 euróért (oda-

vissza) Párizsba, Luxemburgba és Amszterdamba is. Tehát ha az ember megtalálja ezeket a 

kiskapukat, nagyon sokfelé el lehet jutni kevés összegből is. Illetve diákmunkát is lehet 

találni, szintén a www.kuleuven.be honlapján, de erről sajnos személyes tapasztalatom 

nincsen. Ám azt hallottam, hogy a diákmunkások nem keresnek rosszul Leuvenben. 

Leuvenben egyébként minden megtalálható, amire szükség van: két forgalmas bevásárló utca, 

mozi, nagyáruházak, lehetőség sportolásra és nyelvtanulásra. Illetve mi ILT-s órák után 

általában az iskola menzájára, az Alma nevű helyre jártunk ebédelni, ahol 3.20 euró volt a 
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legolcsóbb menü minden nap. Nagyon finom és bőséges menü volt, így sokszor jártunk oda, 

főleg, hogy az iskola miatt inkább csak hétvégén jutott időnk főzni. Szórakozni pedig 

mindenki az Oude Markt-ra járt, ott található a legtöbb pub és szórakozóhely. Még 

McDonald’s is van.  Talán azt mondanám hátránynak, hogy Leuven valóban nem egy 

metropolisz. Gyönyörű város, sok a kicsi, szűk, macskaköves, romantikus, régies utca. Aki 

azonban a nagyvárosokhoz szokott hozzá, annak lehet, hogy kissé unalmas lesz egy idő után. 

Ám oktatás, utazás, közösség szempontjából mindenképp a legjobb hely, amit csak ajánlani 

tudok. Én nagyon élveztem az ott töltött időt, és bátran ajánlom mindenkinek, hogy vágjon 

bele! 

 

 


