1. fejezet
Sosem gondoltam volna, hogy ez a nap is eljön. Pedig de. Annyira távolinak tőnt az a
bizonyos november 6-a. Reggel kinyitottam álmos szemeimet, „úristen! FÉL 5??!” Indul a
kapkodás, öltözés, na vajon mit hagyok itthon és a többi szokásos utazás elıtti stressz...
Leszaladtam a szobámból, anyukám álmos arca fogadott, még alig ébren, pizsamában már
csinálta a kávét, reggelit, hogy a kicsi lányának „az utolsó reggele” tökéletesen teljen. - Ne
aggódj Eszterke, ráér 6-kor indulnunk! – mondta anyu és elém tette a reggelimet.
Igaza volt, hisz 7-kor indult a gépünk, Budapest Liszt „Ferihegy” 2B- termináljáról és meg
sem álltunk Amszterdamig. Anyukám persze végigsírta az autóutat, amíg ki nem értünk. Sıt,
amikor mentek hazafelé - lefogadom, - hogy még akkor is sírt. Természetesen a nagy
búcsúzásban én is elsírtam magam.
- Na, de anyúúú! Ne sírj! Csak egy hónap!
- Tudom, szívem, tudom, de úgy fogsz hiányozni és nekem olyan lesz mintha egy évre
mennél! – zokogta anyukám.
- Minden nap skype-olunk!!! – ez elég fenyegetıen hangzott.
- Igen anyu, hát persze! – válaszoltam neki.
Muszáj volt elbúcsúznunk, megérkezett a csapat, találkoztunk a reptéren, de már indulni is
kellett a „check-in”- be. Jöttek a szokásos mondatok: „Vigyázz magadra!” „Jók legyetek!”
„Írj minden nap, vagy hívj!” „Már most hiányzol!” „Szeretlek!”
- Én is szeretlek, anyu!
Ilyenkor mindig az a gondolat tölt el, hogy túl kevés idıt töltök velük, és hogy most biztos
rettenetesen fognak hiányozni.
Könnyeinket már leszárítva felszálltunk a gépre.
A pilóta nagyon ügyes volt, szó szerint zökkenımentes volt az út. Mindennel együtt 2 óra
alatt ott is voltunk.
- Jó napot kívánok! Sonkás vagy sajtos szendvicset kér? - zökkentett ki álmodozásomból a
légikísérı kisasszony .
- Sajtosat, köszönöm. – válaszoltam

Az amszterdami repülıtérre kisbusszal érkeztek értünk vendéglátóink. Az út a szállásig
(Fríziába) nagyjából 2 óra volt. Nem emlékszem semmire. Kittivel összebújva aludtunk.
- Eszti! Kitti! Keljetek fel! Megérkeztünk! – szólt Ági.
- Mi? Ki? Hol? – nagy nehezen kinyitottuk a szemünket, elnyomott arcunk egyértelmően arról
árulkodott, hogy most keltünk fel.
Nos, hát itt is volnánk. Sneek, Edisonstraat.
Bevonszoltuk magunkat és a bıröndjeinket a házba, kisebb-nagyobb tolakodás árán mindenki
kiválasztotta a neki megfelelı szobát, ágyat, polcot a szekrényben.
Elsı reggelünk sem tartott sokáig, indultunk is Leeuwardenbe, a közeli városba, ahol
meglátogattuk a ROC Friese Poortot. Körbevezettek minket az iskolában, elmondták, hogy
náluk mi hogyan mőködik. Rendeztek nekünk egy közös ebédet, finom levessel és
ínycsiklandó szendvicsekkel vártak minket.
Egy napot eltöltöttünk ott. Hazafelé jött ám a kihívás! Egyedül kellett hazamennünk. Sikerült,
nem volt gond, ezt is megoldottuk.
Gondoltuk, kéne azért vásárolni is, mert semmi nincs otthon. Kitti, Ági és én voltunk egy
szobában. Úgy döntöttünk, hogy többnyire közösen vásárolunk, és együtt fızünk, és azt
esszük.
Elmentünk a többiekkel bevásárolni a Lidlbe (végre valami ismerıs név), mindent
megvettünk, ami csak kell. Egy gond volt. Hazafelé eltévedtünk. Több mint másfél órát
sétáltunk, rettegve a fagyhaláltól, de semmi baj, van nálunk kaja, gondoltuk. Megkérdeztünk
egy párt az utcán, fogalmuk sem volt, hogy hol a szállásunk, tehát túl sokra nem mentünk
vele. Sebaj, hazataláltunk!
Második napunkat Drachtenben töltöttük. Körbevezettek minket a suliban,
megismerkedhettünk többféle szakkal - mint például a designerek, webdesignerek munkakörével és tantárgyaikkal. Hihetetlen volt látni, hogy ezek az iskolák mennyire
felszereltek, rengeteg számítógép, persze mind Apple, modern berendezések, diákbarát légkör

és folyosó. Elképesztı! Két holland diák segítségével mi is „kreatívkodtunk” egy kicsit a
„creativ workshopban”. Küldhettünk általunk készített képeslapot otthonra. (Azt hiszem egy
hét után meg is érkezett.)
Este beosztottuk a takarítást, mosogatást, hogy ki mikor mit fog csinálni.
Harmadik napon Leeuwardenben voltunk, egy nagyon szimpatikus, aranyos kis bácsi
körbevezetett minket az egész belvárosban, megmutatta nekünk a helyi látványosságokat,
mesélt mindennek a történelmérıl és történetérıl, természetesen angolul.
Ezután szétnézhettünk a városban, szabadprogramunk volt.
A lányok nagy örömére találtunk a városban H&M-et, C&A-t, Body Shop-ot, és megannyi
ismerıs és kevésbé ismerıs márkát, céget, boltot. Tilos kihagyni.
A gyomrunk szólít, enni kéne valamit. De mit? Semmit nem ismerünk itt, és ha ételrıl van szó
egyikünk sem túl kísérletezı típus. (Fıleg az elsı napi no-name hamburger után.)
Hmmm.. Ismerıs illatok. Csak nem egy McDonald’s? DEHOGYNEM!
Negyedik és ötödik napunk szintén iskolák látogatásával telt. Egyik nap Drachtenben voltunk,
másik nap Leeuwardenben. Órákon ültünk, ismerkedtünk az ottani diákokkal. Az egyik
lánnyal többet is beszélgettünk, kiderült róla, hogy ı is jön majd hozzánk márciusban. Vele az
egyik délután elmentünk a belvárosba, sétálgattunk, megmutatták a vásárt, a jó boltokat, majd
beültünk egy teára Leeuwarden bevásárló utcájában.

Korán van. Túl korán. Épp hogy elérjük a 7órás buszt, amihez szaladni kellett, mert épphogy
elértük. Mikor leszálltunk a buszról, nyugtalanul vettük észre, hogy igen, az ott a mi vonatunk
és 2 perc múlva el is hagyja az állomást.

-

FUTÁS! – üvöltöttük el magunkat az állomáson .
- Az a mi vonatunk?
- Igen, az!
- De mi van, ha nem?
- De tuti az!!!
- De…?!
- Ne beszélj, fussál már!
Hasonló oda-vissza üvöltözések, hipp-hopp már a vonaton is vagyunk. Leültünk, a
vonat velünk együtt hajtott ki az állomásról.
Megérkeztünk Sinterklaas bázisára. Sinterklaas a „holland Mikulás”. Kísérıi a
„Fekete Péterek”. İk feketére vannak sminkelve, Spanyolországból jönnek az ottani
Mikulással.
Mi megleshettük a kulisszatitkokat, hogyan készülnek a Fekete Péterek a nagy
Sinterklaas fesztiválra. A program annyi, hogy lehajókáznak a városba, integetnek a
gyerekeknek és az összegyőlt tömegnek, végig a csatorna mentén. Nagyon kivételes
eseményben volt részünk, felmehettünk mi is egy hajóra, ami az ajándékokat szállítja
a gyerekeknek. (Természetesen a gyerekek azt hiszik, hogy azon a hajón vannak az
ajándékok.)

Nagyjából másfél órát voltunk a hajón, ugráltunk, énekeltünk, üvöltöztünk, integettünk.
Iszonyatosan élveztük. A hajón volt 3 nı, akik hatalmas mőanyag hordókon doboltak,
hatalmas bulit csináltak, megadták az alaphangulatot.

Majd a hajókról leszálltak a Zwarte Pietek, késıbb mi is elhagytuk a fedélzetet.
Bementünk a városba, követtük a tömeget, hatalmas buli volt bent is, minden gyerek arra
várt, hogy láthassa a Mikulást! Mi pedig személyesen is találkoztunk vele, még a bázison,
odajött hozzánk és mindenki kapott tıle csokit!
Sétálgattunk még a városban, volt egy kis idınk szabadprogramra. Ezután visszatértünk a
kiindulópontra, kisbuszokkal vittek minket. Tóni, Kitti és én csak a csomagtartóba fértünk
be, természetesen végigröhögtük az utat, ahogy a kanyarokban szétnyomorgattuk
egymást.
Este vendégek érkeztek hozzánk. Annemarie és Feri. Annemarie is a holland fogadóink
közül volt. Annyira megszerettük ıt, ı lett a holland anyukánk. Feri egy magyar fiú, aki
kiköltözött Hollandiába és Annemarie-val lakik.
Hoztak nekünk almáspitét. Inkább almatortának nevezhetı. ISTENI volt! Nem tudtam
betelni vele! Az este folyamán nagyon jót beszélgettünk, ismerkedtünk.
Eltelt az elsı hét és olyan, mintha csak tegnap jöttünk volna, még nagyon távolinak tőnik a
hazautazás. Pedig akkor még nem is tudtuk, hogy 21 nap egyáltalán nem sok.

2. Fejezet
Eljött a második hetünk is. Most már kezdtük úgy érezni, hogy mi tényleg itt vagyunk,
tényleg kijutottunk, nem csak álmodunk. De olyan volt. Tényleg. Mintha ez nem is velünk
történne. Annyira hihetetlen volt, nyár elején még el sem tudtam képzelni, hogy itt leszek,
pedig itt vagyok. Még egy kicsit olyan, mintha osztálykiránduláson lennénk.
Á, a következı héten már nem lesz ilyen érzés! – gondoltuk mindannyian.
A további három héten gyakorlaton voltunk. Öten voltunk kint fogászati asszisztens tanulók,
minket magánrendelıkben helyeztek el. Én egy fogszabályozással foglalkozó rendelıbe
kerültem, Leeuwardenbe. Nagyon megörültem neki, a fogszabályozók közel állnak az én kis
szívemhez, elég sok mindent tudok róluk, fıleg mert nekem is van.
Orthodontiepraktijk – Leeuwarden, Schrans 57-59.
- Na, jó. és most merre? – tanácstalanul álltam a fıút sarkán, a járdán, hatalmas ködben,
biztonságos távolságban a biciklistáktól és a kis zsebtérképemet lestem, merre is kell nekem
most mennem. Sétáltam még egy kicsit tovább az úton, mikor megláttam egy táblát
„Schrans,” nagy betőkkel kiírva. Ez az én utcám! Megláttam az épületet, csak is az lehet az.
- Good morning! I’m Biró Eszter, I’m from Hungary!
- Oooh! Esther! Finally! We have been waiting for you!
Egy nagyon szimpatikus hölgy nyitott ajtót, késıbb kiderült róla, hogy ı Renee, az egyik
asszisztens.
A magánrendelıben 8 kezelıegység volt. Egy nap 7 asszisztens dolgozik, némelyikük csak
hétfın-csütörtökön, volt, aki csak szerdán nem, és így tovább. Megismerkedtem a hétfıi
asszisztensekkel az emeleti „pihenıben”. Annyira kedvesek voltak, olyan nagy szeretettel
vártak engem, mint még sehol. Nagyon kellemes volt a légkör. Három hetet töltöttem el itt,
ezzel a remek csapattal. Imádtam ıket!
Már az elsı nap úgy viselkedtek velem, mintha már régóta ismernénk egymást. Rengeteget
beszélgettünk, közösen kávézgattunk, teáztunk. A nap nagy részében természetesen inkább
egymással beszélgettek hollandul, de rengetegszer beavattak, hogy most épp mirıl is van szó.
Jól beszélnek angolul, tökéletesen értettem ıket és ık is engem.
Reggel nyolctól nagyjából négyig voltam bent náluk. Fél 5-kor indult a leeuwardeni

állomásról a vonatom, amivel nagyjából fél óra alatt voltam Sneekben. Onnan még
buszoznom kellett a szállásunkra. Nem volt túl bonyolult, természetesen az elsı napon
rettenetesen izgultam. De ez normális, azt hiszem. Nagyon hamar elillant az összes félelmem
velük kapcsolatban.
Az elsı nap bemutattak mindenkinek, a doktor úrnak is, vele nagyon sokat beszélgettem,
mindent megmutattak. İ volt Daniel Van Der Meulen. Nagyon kedves volt ı is, tanítgatott,
elmagyarázott nekem mindent, amit csak tudni szerettem volna. Ahogy észrevetted, csak egy
orvosról beszéltem. Igen, mivel csak egy orvos volt. Mindent az asszisztensnık csináltak.
Hozzájuk jöttek a betegek, ık ragasztották fel a fogszabályozót, szedték le, cserélték az ívet és
a gumikat. Ilyet itthon sosem fogsz látni…
Akkor avatkozott be az orvos, hogyha a lányoknak volt valami kérdésük, vagy nem tudták
eldönteni, hogyan tovább a kezelésben. Az orvos ugyanúgy, csinálta a maga pácienseit, ı írta
meg a státuszlapot, hozzá jöttek az elsı páciensek.
Az elsı nap nagyon izgalmas volt. Természetesen minden annyira új volt, egyben
iszonyatosan fárasztó is. Minden nap, ahogy hazaértem, ettem valamit és már le is dıltem az
ágyba, reggel 6-kor pedig kelés. Így megy ez. Most aztán igazán belekóstolhattunk, milyen is
igazán felnıttnek lenni. Magadról gondoskodni, dolgozni, háztartást vezetni. Ebbe teszünk
egy kis csavart; külföldön. Nem egyszerő, tényleg nem. Annyira jó lenne még egy kicsit
gyereknek lenni, még egy kicsit nem foglalkozni ezzel, hisz olyan sokáig kell ezt még
csinálunk. Olyan jó lenne még nem a jövıre gondolni, nem arra, hogy hogyan fogunk
megélni, hogyan fogunk boldogulni. Keresek-e eleget, hogy fenntartsam magam. És a lakás?
És a rezsi? Uram isten, de jó lenne még egy kicsit gyereknek lenni! Csak még egy napot!
Már az elsı héten csinálhattam olyan dolgokat, amiket itthon asszisztensként nem
csinálhatnék meg. Políroztam fogakat, cseréltem gumikat a páciensek fogszabályozóján.
Minden reggel kitettem a tiszta eszközöket, az összes székhez eleget. A nap folyamán, ha
megtelt minden szék mellett a vesetál, a „ledobó”, azokat összegyőjtöttem. (Ezekbe tették a
használt eszközöket is.) Rácsokba rendeztem és betettem a fertıtlenítı mosogatógépbe.
Miután lejárt, kihőlt, kiosztottam újra ıket.
Besegíthettem minden beavatkozásnál, ahova csak odatársultam, odaültem. Nagyon hasznos
volt ez a gyakorlat számomra.
A hétvégén, szombaton Amelandon jártunk. Ameland egy sziget, az Északi-tenger partján.
Három holland hölggyel mentünk, ık vittek ki minket erre a szigetre. Egyikük Annemarie
volt, akirıl már pár oldallal elıbb meséltem.
Komppal mentünk át a szigetre. Nagy nehezen találtunk magunknak helyet, itt meg is
reggeliztünk. Tóni, Kitti és én ültünk ennél az asztalnál.
Elkezdtünk képeket csinálni, körbejártuk azt a szintet és az összes kis csapattagot lefotóztuk,
aztán mi hármasban is fotózkodtunk. Miután megcsináltuk ıket, a telefonomban visszanéztük.
- Te Tóni! Nézd meg azt a palit, aki mögöttünk ül!!!!! – böktem oldalba az egyetlen fiút a
csapatból.
- Jesszus, ez tök úgy néz ki, mint Hugh Laurie! – hőlt el Tony.
- Menjünk már oda és csináljunk közös képet!
Nagyjából harminc percen keresztül azon témáztunk, hogy a mögöttünk ülı férfi úgy néz ki,
mint Dr. House. Nekünk sem kellett több, odamentünk, elnézést kértünk, hogy zavarjuk a
társalgásban, de iszonyatosan hasonlít az egyik kedvenc sorozatsztárunkra, és hogy

csinálhatnánk-e közös képet. Dehogynem! Csináltunk is, aztán meg is kérdezték, hogy ki az,
akire annyira hasonlít. Nem tudták, hogy ki az a Dr. House!
Amikor megérkeztünk a szigetre, béreltünk bicajokat. Kitti meg én tandemet igényeltünk.
Már magában is iszonyat vicces volt, ahogy szerencsétlenkedünk azon a két személyes
biciklin. A többieknek is remek szórakozás volt, nem csak a bringázás, hanem élvezet volt
minket szenvedni látni. Nagyon mókásak lehettünk.
Amikor ott voltunk a szigeten, akkor volt a legszebb napunk. Sütött a nap, nagyon kellemes
volt. Isten is úgy akarta, hogy jó idınk legyen. Kimentünk a tengerpartra is, lélegzetelállító
volt. Persze, kicsit fura volt kabátban a tengerparton, de evvel együtt, semmit nem veszített az
értékébıl. Gyönyörő nap volt! Mindig emlékezni fogok rá. Olyan élményekkel gazdagodtunk,
amik felejthetetlenek.

3. fejezet
Harmadik hetünk, ugyanúgy telt, mint az elızı. Gyakorlaton voltunk mindannyian. Minden
nap fıztünk, egy kicsit takarítottunk (már aki), tartottuk a kapcsolatot az itthoniakkal.
Anyuval természetesen minden nap skype, telefon. Barátokkal mindenki ugyanígy. Írtuk
rendesen a munkanaplónkat, és törtük a fejünket a prezentációkon, hogy mit hogyan kéne.
A héten a gyakorlatom nem telt másképp, mint eddig. Még mindig iszonyatosan aranyosak
velem és megbíznak bennem.
Mindennapos vonatozás, buszozás egy kis sétával. Kezdtem megszokni. Esténként hazafelé
zenét hallgatok, gondolkodom, majdnem elalszom. Mindig felébreszt álmodozásomból a
kellemes nıi hang a vonaton:
„Dames en Herren! De volgende station is Sneek.”

Igen tudom... Le kell szállnom, Sneekben vagyok. Megszoktam. İszintén szólva megszoktam
mindazt, ami itt van kint. Amit csinálunk, amit kell csinálnunk és a társaságot.
Utolsó hétvégi programunk Amszterdam volt. Nagyjából 5 órát utaztunk, mire odaértünk, de
megérte. Egy délutánt töltöttünk itt. Körbejártunk pár utcát, igazából túl sok idınk nem volt,
fıleg úgy, hogy szerintem 2-3 órát tuti bent voltunk a Madame Tussauds Múzeumban.
Vásárolgattunk, ajándékokat, emléktárgyakat, magunknak mindenfélét. Rengeteget fotóztunk.
Jól éreztük magunkat. Késı délután már mentünk is haza.

4. fejezet
Utolsó hetünk.
Ugyanúgy telt, mint az elızı két hét, annyi különbséggel, hogy már mindenki feszült volt.
Feszültebb, mint az elején. Sokan mentek volna már haza, sokan maradtak volna inkább, és
azért érezték rosszul magukat, hogy tudták, az útnak hamarosan vége.
A gyakorlatomon minden ugyanúgy telt, mint azelıtt. Még mindig nagyon jól éreztem magam
velük, egyre jobban, így, hogy tudtuk, hogy szorít az idı. Elérhetıségeket cseréltünk az utolsó
héten, e-mail címeket, mindent, amit csak lehetett.
Az utolsó gyakorlati nap egy csütörtöki nap volt. Ezt a napot sosem feledem. Elbúcsúztunk
egymástól. Annyira szépeket mondtak nekem, és el is pityeregtük magunkat, mert annyira
megkedveltük egymást. Nem is akartam onnan eljönni, akkor úgy éreztem, ott akarok maradni
velük és velük akarok dolgozni. Annyira rossz a búcsú. A legrosszabb. Utálok búcsúzkodni.
Fıleg úgy, hogy lehet, soha nem látom ıket újra. Borzalmas érzés.
Pénteken a Friese Poortban tartottunk prezentációt a kint töltött egy hónapról. Úgy tőnt,
tetszett a diákoknak, mi is élveztük, persze izgultunk, hogyan fog sikerülni, idegen nyelven.
Pakolásztunk, mindent összeraktunk. Vajon tényleg minden megvan? Remélem, nem hagyok
itt semmit. Biztos mindenki erre gondolt. Vagy hasonló dolgokra.
A repülın hazafelé, leginkább csendben voltunk. Mindenki el volt a saját kis fejében.
Próbáltuk feldolgozni azt, hogy vége van, most már megyünk haza. Olyan volt, mintha csak
most mennénk ki, mintha meg sem történt volna. Nagyon fura volt. Keserő szájízzel hagytuk
el Hollandiát.
Leszálltunk a géprıl, jöjjenek már a táskáink! Annyira szerettük volna már látni a szüleinket,
barátainkat, szeretteinket. Mindenkinek nagyon hiányoztak már.
Furcsa érzés volt bennem. Valami új, de mégis régi melegség töltötte el a szívemet, amikor
kimentem az érkezık várójába. Éreztem, hogy valami olyan tölt el, amit már rég nem
éreztem. Nem is értettem miféle dolog ez, mindaddig, amíg meg nem láttam anyukám
könnyes, kíváncsi, érdeklıdı arcát. Felbecsülhetetlen.

