Hollandia 2011
Négy élményekben gazdag hetet töltöttem Hollandiában szakmai gyakorlat
szerzése és nyelvtanulás céljából. Úgy gondolom, rengeteg tapasztalatot
gyűjtöttem, kiutazásom nem volt hiábavaló.

Eleinte nem is gondoltam

volna, hogy mennyi mindent fogok kint tanulni anélkül, hogy a saját
nyelvemet beszélhetném, de sikerült. Érdekes módon, még olyasmit is
megértettem kint, amit itthon nem sikerült, pedig értettem minden szót.
Természetesen nem voltunk odakint mindennapos munkába fogva, volt
időnk szórakozásra, pihenésre is.

Szervezett kulturális programokon

vehettünk részt, megismerkedtünk városokkal, egészségügyi intézményekkel
és az egészségügyi ellátórendszer sajátosságaival, valamint a Roc Friese
Poort iskolával.

Az első héten nem mentünk még gyakorlatra. Ez a hét a beilleszkedésről, az
ismerkedésről szólt. Ellátogattunk Leeuwardenba, Drachtenbe, megismerkedtünk a Holland
iskolarendszerrel, a Roc Friese Poort helyi iskoláival, az ott dolgozó tanárokkal és szervezőkkel,
akik végig segítették munkánkat; betekintést nyerhettünk a holland diákok tanóráiba, melyeken
többször aktívan részt vehettünk, valamint látogatást tettünk kórházakban, intézetekben, ahol
hasznos bemutatókat, előadásokat tartottak nekünk, és még segíthettünk is egy keveset a
szociális munkában.
Természetesen Sneeket is megismerhettük, hiszen ott volt a szállásunk. Igaz, nagy városnézést
ott nem tehettünk az első héten, mert csak vasárnap jutottunk el oda, hogy kimehessünk
ismerkedni a várossal, de sajnos Hollandiában vasárnap minden zárva van, úgyhogy legfeljebb a
templomba tudtunk volna bemenni. Később persze mindent bepótoltunk.

Egy hét után azt a következtetést tudtam levonni, hogy Hollandia gyönyörű, még
novemberben is, bár az időjárás nem a legkedvezőbb.
Ami nagyon megfogott a látványt illetően, az az volt, hogy olyan volt a város, mint egy mesében.
Minden utca, minden járda és tér, minden ki volt rakva térkövekkel, téglákkal. Minden ház
téglaépítésű volt, alig volt néhány bevakolva, így teljes volt az összhang. Minden házon hatalmas
ablakok tátongtak, és az ablak előtt gyönyörű rendezett díszkert ékeskedett. Igaz, általában nem
volt nagyobb az udvar 10m2-nél, de az telis tele volt örökzöldekkel, virág és fa
különlegességekkel, cserjékkel, kerti díszekkel, nagyon ízlésesen beosztva a teret.
Ami még nagyon tetszett, hogy a még ilyenkor is zöldellő udvarok, terek és utcák között
számtalan kis csatorna kacskaringózott kisebb nagyobb hidakkal.
Általában hatalmas köd volt az egész nap folyamán, de később volt egy-két nap, amikor kék volt
az ég, és még a napot is láthattuk, és végre sikerült néhány szép fényképet készíteni!
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barátságosak és segítőkészek. Ezt már az első nap
sikerült megtapasztalnom. Az volt a feladatunk,
hogy Leeuwardenből délután mindenki találjon
haza egyedül, vagy csoportosan, de a kísérőtanárok
nélkül. Volt egy kis probléma. A feladatot ugyanis
reggel a buszmegállóban közölték velünk. Meg is
volt a böjtje. Mártival együtt indultunk haza még
sötétedés előtt. A sneeki vasútállomásig sikeresen el is jutottunk vonattal. Onnan úgy
döntöttünk, hogy gyalog megyünk tovább, mivel a közlekedés nagyon drága. Kaptunk egy chip
kártyát, amin magunknak kellett beosztani a rendelkezésünkre álló összeget. Minden buszon
felszálláskor be kellett checkkolni, és leszálláskor ki, így automatikusan levonódott az utazás
költsége. Eleinte nagyon bonyolultnak tűnt ez a rendszer, nem mertük nagyon használni, nehogy
többet vonjon le. Mivel nem tudtuk, elég lesz-e a 4 hétre a pénz, ami rajta volt, spóroltunk,
amikor csak tudtunk. Talán a hollandok is ezért járnak inkább biciklivel, vagy gyalog dolgozni és
iskolába. Annyira hideg sem volt, és kb. 5 Km-re volt a szállás, nem vészes. Elindultunk hát
gyalog. Legalább nézelődtünk is.
Minden sarokra pontosan emlékeztünk, pontosan azon az úton mentünk, amelyiken a busz
közlekedik. A buszmegállóig nem is volt probléma. Onnan viszont már olyan kevés hiányzott a
szállásig, hogy mi azt túl kevésnek tartottuk és nem hittük el, hogy már csak annyi van hátra. Így
hát úgy döntöttünk, hogy tovább megyünk egy utcával.
Hozzáteszem, mindkét kezünk jól megpakolva, mert hazafele jövet beugrottunk a Lidl-be és egy
hétre bevásároltunk. Már a földön húztuk a szatyrokat, nagyon elfáradtunk és kimelegedtünk.
Talán már a 6. Km-t is lejártuk mire végre a következő utcáig eljutottunk. Ott ismét egy
kereszteződés, de nem volt ismerős a hely. Már annyira kétségbe voltunk esve, hogy egy lépést
sem tudtunk volna tovább menni.
Ekkor kérdezősködni kezdtünk, de sötétedés után ezen a környéken még autót is alig látni, nem
még gyalogost. Így fél óra után sikerült belebotlani egy hollandba, de nem volt szerencsénk,
nem tudott angolul. Akkor az utca nevét és a szállásunk nevét mondtuk, de nem volt ismerős

számára. Felhívtuk hát az egyik kísérő tanárt, hogy segítsen rajtunk, de nem tudott. Magunkra
maradtunk. Ekkor találkoztunk egy idős hölggyel, aki szerencsénkre szépen beszélt angolul, és
nagyon segítőkész volt. Természetesen Ő sem hallott arról a helyről még. Viszont annyira
megsajnált minket, hogy ugrasztotta a férjét, hogy vigyen el minket autóval, keressük meg a Het
Toppuntot. Fogalma sem volt róla, hogy merre menjen, de addig körözött velünk, amíg végül
megtaláltuk. Hihetetlen jó érzés volt. Magyarországon még ilyet nem tapasztaltunk. Nagyon
meghatott minket, hogy még az idegenekkel is ilyen készségesek, és mi mindent megtettek
értünk. Sosem fogjuk elfelejteni Őket.
És persze a többi helyen, iskolákban és a gyakorlati helyeken is rendkívül barátságosak
voltak velünk az emberek. Néhányan csodálkozva megbámultak minket a buszokon, vonatokon,
de valószínűleg csak azért, mert próbálták kitalálni, vajon melyik nemzet beszéli ezt a számukra
furcsa, durva nyelvet, hiszen a környéken ritka látvány a turista.
Az iskolákban szinte minden alkalommal teával, kávéval fogadtak minket, volt, hogy
süteményt is kaptunk. Barátságos légkörben beszélgettünk, mindig készültek a fogadásunkra a
tanárok és a diákok is. Szerettük az iskolai napokat azért is, mert általában ebédet is kaptunk, így
nagyon sok finom, jellegzetes Holland ételt megismerhettünk. Minden ebédnél feltálaltak
különböző jól megpakolt szebbnél szebb egészséges szendvicseket, ami náluk általános, mert Ők
reggelire és ebédre szendvicset szoktak enni, és a vacsora a fő étkezés, amikor meleg ételt
szolgálnak fel. Viszont a mi kedvünkért minden alkalommal készült valamilyen leves, pl.:
mustárkrémleves, vagy curry leves, illetve a krokettet is volt szerencsénk megkóstolni. Ami
nagyon érdekes, hogy minden alkalommal volt kikészítve az ebédhez tej, és valamilyen
gyümölcslé. Úgy gondolom, remek volt a vendéglátás, és nagyszerű a holland konyha. Érdemes
volt mindent megkóstolni. Az első héten majdnem
minden nap vendégek voltunk valamelyik iskolában,
a következő hetekben pedig, mint diákok mentünk
minden pénteken, nem csak megfigyeltük a helyi
tanítási módszert, hanem már kicsit aktívabban részt
vettünk
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kommunikáció, egészségnevelés, angol óra, stb.
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A szombatok mindig nagyon jól teltek. Szervezett kulturális programokon vehettünk
részt, kirándulgattunk. Talán pont ez volt az a része a programnak, ami leginkább éreztette
velünk, hogy mi Hollandiában vagyunk.
Az első szombaton a Sinterklaassal, vagyis a holland Mikulással és segítőivel, a Fekete
Péterekkel hajókáztuk körbe Leeuwardent. Odakint ugyanis a mikulás érkezése hatalmas
ünnepség, az emberek ott állnak a csatornák partjain családostól, sokan beöltözve, csak azért,
hogy integessenek a várva várt vendégeknek. Hollandiába a Sinterklaas hajóval érkezik
Spanyolországból, és egy hónapig járja az országot. Mi az egyik nagy hajón utazhattunk a
segítőkkel, akik között voltak zenészek, artisták, stb. Sztároknak éreztük magunkat. Nem
mindenkinek adatik meg ez a lehetőség, hogy civilként együtt tölthessen velük egy délelőttöt. A
Fekete Péterek mind egytől egyig a leeuwardeni Roc Friese Poort iskola tanulói voltak. Már a
készülődésnél is jelen voltunk, láttuk hogyan változik át az a sok szőke hófehér bőrű fiú és lány
koromfekete, mikrofon hajú udvari bolond kinézetű szerecsenné.
Teljesen felismerhetetlenné váltak. Kipróbáltam volna szívesen, de
nekem csak egy sapka jutott.

A második szombaton elutaztunk Ameland szigetére. Bevallom, nekem ez tetszett a
legjobban. Kisbusszal és személyautókkal vittek el minket a velünk tartó holland tanárok az
Északi tengerig. Elől szerettem volna ülni, mert tudtam, hogy hosszú út lesz, gondoltam onnan
sok mindent fogok látni. Sikerült. Legelöl ülhettem. Viszont a nézelődésből nem lett semmi,
ugyanis olyan nagy köd volt, amikor indultunk, hogy az előttünk haladó autó hátsó lámpáit is alig
láttuk. Őket kellett követnünk, volt, hogy picit lemaradtunk egy körforgalomnál és úgy eltűntek,
hogy egy ideig egy másik, idegen autót követtünk, természetesen rossz irányba. A kompról sem
sok mindent láthattunk, a legfelső emeletről alig láttunk le a vízig. Az még látszik néhány
fényképen, hogy jégtáblák között tört utakon közlekedtünk. Szerencsére a szigeten nem volt
rossz idő. Biciklit béreltünk, és azzal keresztültekertünk, egészen a homokos tengerpartig, ahol
nyáron strand van. Volt egy óránk, hogy sétálgassunk, kagylókat gyűjtsünk, fényképeket
készítsünk. Én olyan örömmel szedtem a szebbnél szebb kagylókat és rákollókat, hogy észre sem
vettem, hogy elszaladt az az egy óra. Fényképet készíteni is majdnem elfelejtettem. Nagyon
tetszett. Mikor hazafelé mentünk, pont megcsodálhattuk, milyen szép egy tengerparti
naplemente. Egész gyorsan ránk sötétedett, így a köd hiába szállt fel, visszafele úton sem láttam
többet, mint odafele, de a szigeten hála a gyönyörű, tiszta, napos időnek, minden látnivalót
megcsodálhattunk.

A harmadik szombaton Amsterdamba látogattunk el. Vonattal utaztunk, nagyon korán
indultunk, mert át is kellett szállni és nagyon messze voltunk. Jó érzés volt lábra állni, mikor
végre megérkeztünk. Nekem a vasútállomás épülete, az Amsterdam Center tetszett a legjobban.
Szerintem rengeteg időt kaptunk városnézésre, és sajnos a múzeumok, kiállítások belépőjegyei
nagyon drágák voltak, így csak egy-két olcsóbb helyre tudtunk bemenni. Viszont a városban volt
bőven látnivaló. Engem az ajándékboltok fogtak meg legjobban, de sokan vártuk már, hogy az
otthoniaknak szuvenírt vehessünk, hiszen már 3 hete távol voltunk tőlük. Rengeteg
tulipánhagymát, képeslapot és amsterdamos, vagy egyéb Amsterdamra jellemző feliratos, képes
pólót lehetett vásárolni. Nagyon sok csecsebecse tárgya az erotika és a marihuána volt.
Nagyon sok édesség marihuána ízesítésű volt, és a sok caféshop miatt nagyon sok emberből
áradt a marihuána szag. Nekem ez visszataszító volt. Amúgy is beteg voltam aznap és eléggé
megviselt, hogy nem jutottam tiszta levegőhöz, mert az egész város bűzlött. Sokan talán pont
ezt szeretik Amsterdamban. A sok turista miatt nagy volt a tömeg az utakon, és elég szemetes
volt a környék. Ez sem a legszebb látványt nyújtotta, de a főtér nagyon tetszett. Sok ember él ott
abból, hogy egész nap szobornak, angyalnak, filmszereplőknek öltözve aprópénzért
fényképezkednek a turistákkal. Volt köztük sok nagyon szép és érdekes is.
Összegezve, bevallom szebbnek képzeltem Amsterdamot. Talán ha nem éreztem volna rosszul
magam, sok dolog nem zavart volna annyira. Viszont nagyon jó
érzés volt, hogy sok magyarral találkoztunk, akik kint élnek, és
sokat megtudhattunk tőlük arról, hogy mennyire más ott élni,
mint itthon. Ott sokkal többre jön ki a minimálbér is, mint itthon,
jól meg lehet élni belőle, de meg is kell dolgozni érte. Sokkal
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munkaszüneteket is igyekeznek pontosan betartani. Például a
fogászaton is nem délelőttös és délutános műszak van, hanem
egy műszak reggeltől estig dolgozik, és délben van ideje pihenni
és nyugodtan megebédelni. Viszont nem érdemes kiköltözni
gyermekvállalás előtt, mert ott a szülési szabadság is nagyon
rövid, az anya csak kevés ideig maradhat otthon a gyermekével.

Ami a gyakorlatot illeti, fogászati asszisztensként dolgoztam egy privát fogászaton
Sneekben. Szerencsére a rendelő a vasútállomástól 5 percre volt gyalog, így nem kellett az
utazás miatt korábban kelnem. A munkaidő, pontosabban a rendelés reggel 8-tól 12-ig és 13-tól
17-ig tartott. Az asszisztenseknek előtte, utána még plusz 15-20 perc az előkészületek és
takarítás miatt.
Nagyon sokban különbözik a holland fogászat a magyartól. Van, amiben mi vagyunk a jobbak, de
számos dologban előrébb járnak nálunk.
Pozitívum a holland fogorvosok részéről, hogy a kezelések alatt exhaustort használnak,
így a páciens fekve kezelhető, és ez lehetővé teszi, hogy az orvos és az asszisztens ülve
dolgozhasson.
Ezen kívül nagyon megkönnyíti a páciens és az orvos dolgát is, hogy akár az összes
kezelendő fogát is ellátják egy ülés alatt a páciensnek, még akkor is, ha csak szűrésre volt
berendelve. Így az idővel, valamint az anyagokkal és az egyszer használatos eszközökkel is sokat
lehet spórolni. Hátránya viszont az, hogy odakint nincs rá szabályzat (vagy csak nem tartják be),
hogy egyszerre mennyi érzéstelenítő oldatot kaphat egy ember, és hány helyre, így a beteg
fulladásveszélyben lehet, amíg a zsibbadás hat. Talán ezzel sok páciens tisztában is van, ugyanis
nagyon kevesen kérnek injekciót, inkább végig szenvedik a kezeléseket.
Viszont megkönnyíti a munkát, hogy digitális röntgenfelvételeket készítenek. Mikro
chipes filmekre készül a felvétel, és egy beolvasó gép segítségével beviszik a képet a
számítógépbe, és a film számtalanszor újrahasználható. A felvételt pedig néhány
gombnyomással átküldik az adott kezelőorvos számítógépére. Azért jó ez a megoldás, mert ha
valami nem látható tisztán, vagy túl kicsi, egy program segítségével lehet javítani a kép
minőségén, és könnyen nagyítható. Ezen kívül a digitális tárolás is megoldható, nem kell a
páciensnek őrizgetnie, és a kartonozóban sem foglalja a helyet.
Azonban nem egészen szabályosan csinálják a dolgokat a röntgen tekintetében sem. Nem
tudom mindenhol így van-e, vagy csak ahol én dolgoztam, de minden egyes rendelőben volt
röntgengép, és helyben végezték a szűrést. Ez nagyon egészségtelen a dolgozók számára, hiszen
ki sem mentek a rendelőből, és semmilyen védőfelszerelés, sem ólomfal, vagy ólom ajtó nem
védte az orvost és az asszisztenst. Sőt, még a páciens hozzátartozóját sem küldték ki, és a

páciens sem kapott ólom kötényt. Itthon ezért már kemény büntetéseket szabnának ki, sőt, be
is vonnák az intézmény üzemeltetési engedélyét. Szóval azért ott sincs kolbászból a kerítés!

Egyébként egy nagyon gazdag, jól felszerelt fogászati rendelőben dolgoztam, rengeteg modern
eszközt és gépet ismertem meg, amiket itthon csak a leggazdagabb magánrendelőkben
használnak. Szinte minden anyagot géppel kevernek, a gyökérkezelő műszereket is gépbe
fogatva használják, a csapok lábbal nyithatóak, még a lámpa és a kézfertőtlenítő is
automatikusan, mozgásérzékelővel működik. A legmodernebb sterilizáló gépeket használják, és
széles választék van a tömőanyagok típusából és színéből is. A gyerekek még a fluorid gél ízében
is válogathatnak, és náluk külön gyerek méretű vizsgálóeszközöket használnak. Igazán megadják
a módját. Az emberek szívesebben járnának fogászatra, ha mindenhol ilyen ellátásban
részesülnének. Ez látszik is, hiszen Hollandiában a fogászat családi program. A rendelőből emailben értesítik a visszajáró pácienseket, hogy hamarosan eltelik a fél év, és szűrővizsgálatra
kellene jönni, és interneten keresztül szinte azonnal időpontot is egyeztetnek, nem halogatják a
dolgot. Ez olyan természetes dolog náluk, mint a fodrászhoz járás. Példát lehetne venni róluk.
Számomra nagyon hasznos volt a kint töltött gyakorlat, mert nagyon sokat
dolgozhattam, nagyon sok eddig ismeretlen eszközt és anyagot ismertem meg, és
elsajátíthattam kint használt technikákat. Megtanultam ülve dolgozni, és egészen belerázódtam
a mindennapos munkába.

Asszisztáltam konzerváló fogászaton, ahol két fiatal segítőkész asszisztens segített
kiismerni magam a rendelőben, és egy fiatal, nagyszerű fogorvos keze alá dolgozhattam. Már a
második naptól magamra hagytak az asszisztensek, így nem csak segítkeztem, mint itthon egy
gyakorlati napon, hanem teljes mértékben én végezhettem az asszisztensi munkát. Itt a
fogpótlás készítésének munkafázisait és anyagait is megismerhettem „holland módra”. Kicsit
modernebb, de ez persze rendelőtől függ, és az anyagiaktól. Igazából az ottani módszerektől
sem lesz precízebb a munka, csak gyorsabban lehet dolgozni. Mondjuk ott nem is volt bent egy
beteg fél óránál tovább… már emiatt is megéri belefektetni a pénzt ezekbe a dolgokba.
Ezen kívül dolgoztam gyerekfogászaton, ami nem sokban tér el a konzerválótól, csak sok
gyereknek nem volt szüksége tömésekre, csak fluoridos kezelésre, vagy inkább csak szűrésre
jöttek. Velük nehéz volt megértetnem magam, mert ők még nem tudtak angolul, sőt néhányan
meg is ijedtek, mikor idegen nyelven szóltam hozzájuk. Eggyel több okom volt arra, hogy
megtanuljak néhány kifejezést hollandul. A végén már meg tudtam kérni őket, hogy „sprüch
maar uit in de backer”, vagyis köpd ki a pohárba. Ez nagyon hasznos volt, mert gyakran kellett
mondanom.
Ami a legnagyobb újdonság volt számomra, hogy láthattam implantációs műtéteket, és
segíthettem az előkészületekben. Sajnos a műtét “véres” részéből nem sokat láttam, mert állva
dolgozott a doktorúr, és mivel nagyon picike vagyok, nem láttam bele a páciens szájába, hiába
pipiskedtem. Azért ez is nagyon hasznos volt, mert valamennyire nyomon tudtam követni az
eseményeket, és láttam milyen műszereket használnak, és milyen óvintézkedéseket kell tenni
egy műtét előtt, alatt és után.
A fogorvosok és az asszisztensek rendkívül segítőkészek voltak, és bár akadtak néha
nyelvi nehézségeink, mindig megtaláltuk a módját, hogy megértessük magunkat a másikkal.
Tetszett nagyon a munkalégkör. Az orvosok sokkal jobban megbecsülik az asszisztensek
munkáját, tudják, hogy a mi feladatunk is van olyan fontos, mint az övék, hiszen egymásra
épülnek a dolgok. Az egyik feltétele a másiknak. Sokszor nem az asszisztens segít az orvosnak,
hanem fordítva, és az asszisztens kéri meg az orvost dolgokra. Nincs alá-fölé rendeltség, odavissza tisztelik a másikat, és nemcsak munkatársi viszony van az orvos és az asszisztense között,
hanem sokkal inkább baráti a légkör. Ez nagyon megkönnyíti az együtt dolgozást.

A legvégén, mikor értékelték a munkánkat, nagyon kedves szavakkal illettek, és ami
nagyon meglepő volt számomra, hogy a legnagyobb problémájuk az volt a munkámmal, hogy
nem igazán tudok ülve dolgozni, javítanom kell a testtartásomon a saját érdekemben.
Hihetetlenül jól esett, hogy így odafigyeltek az egészségemre.

Nagyon jól éreztem magam a gyakorlaton, szívesen dolgoznék a jövőben itthon ilyen
nagyszerű munkatársakkal, ilyen jól felszerelt rendelőben. És bár itthon tervezem a jövőmet,
még mindig ott a lehetőség, hogy miután végeztem, kiköltözzek Hollandiába, és ott helyezkedjek
el, hiszen felajánlották, hogy szeretettel várnak vissza dolgozni, amennyiben arra sodor az élet.
Örülök, hogy kint lehettem, és bár meg kellett dolgozni érte és kellett egy kis áldozatot
hoznunk, mindenképpen megérte, hiszen nagyon sok szakmai tapasztalatot szereztünk, a
nyelvet is gyakorolhattuk, és megismerhettünk egy gyönyörű országot.

