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Felejthetetlen volt számomra ez az egy hónap!
Még a mai napig tisztán elıttem van a kép, mikor a tanárnı –Szálteleki Szilviafelhívott azzal a hírrel, hogy mehetek Hollandiába. Miután meghallottam a remek hírt,
napokig alig tudtam elhinni. Annyira ki szerettem volna jutni és sikerült!
A 14 szerencsés diáknak elıször részt kellett vennie egy felkészítın, ami nekem sokat
segített. Nemcsak önmagamat ismertem meg még jobban, hanem a társaimat is. Az elején azt
gondoltam, hogy: - Biztos szükségem van erre a felkészítıre? Hiszem kint akaratomtól
függetlenül is megismerem a többieket. Az iskola egyik tanára tartotta ezeket az órákat. Sokat
nevettünk, sírtunk. Kaptunk sok feladatot a felkészítık során, amivel gyakorolhattuk kicsit az
önkifejezést és véleménykinyilvánítást. A legjobban nekem az tetszett, mikor egy csapat
ember sorsáról kellett döntenünk. Ki élje túl a világvégét? Persze itt nem az emberi sorsok
feletti ítélkezés volt számomra izgalmas. Inkább azt tartottam érdekesnek, hogy kiderült,
kinek mi számít értéknek. A kulturális felkészítı is hasznos volt, ugyanis a hagyományok,
szokások így nem voltak annyira idegenek. Miután véget ért a több hétig tartó ismerkedésünk,
már szinte hiányzott.

Majd teltek a hetek, a napok és végül elérkezett november 6-a. Korán kellett kelni,
ugyanis a repülı 7 órakor indult s köztudott, hogy már 1,5- 2 órával korábban ki kell menni.
Már a reptéren mindenki nagyon izgatott volt. A sikeres becsekkolás után a tranzitban volt
egy kis szabad idınk. Miközben néztem a napfelkeltét, azon gondolkoztam: „tényleg
sikerült”. Majd mikor felszólítottak bennünket, hogy foglaljuk el a helyeinket a repülıgépen,
ismét izgatott lettem. Az út 1óra 40 perc volt, kiszállás után megkaptuk a csomagjainkat és

szétnézhettünk a holland reptéren. Hatalmas, olyan érzése lehet az embernek, mintha nem is
egy reptéren lenne. 2 órával késıbb jöttek értünk és elvittek a szálláshelyünkre. Út közben
megálltunk, meghívtak bennünket egy forró csokira.
Igazán jól esett, ugyanis elég hideg volt kint. Majd a szabadban meglepı élményben
volt részünk. Egyik oldalon a tenger, másik oldalon pedig egy folyó vett minket körül. Miután
megörökítettük ezt a látványt, folytattuk utunkat és meg sem álltunk Sneekig, ahol a
szállásunk volt. Megnéztük a vonatállomást és a város belsejét. Meglepıdve vettük észre,
hogy vasárnap minden zárva van. Az utolsó állomás a szálláshelyünk volt, amit Het
Toppuntnak hívnak. Számomra minden igényt kielégített: volt egy közös nagy étkezı,
nappali, egy hatalmas, jól felszerelt konyha, két WC és két zuhanyzó. Összesen 5 szoba volt,
én két osztálytársnımmel laktam együtt. Aznap még nem tudtam, hogy csak a vasárnapok
jelentenek számunkra pihenést.
A másnap (hétfı) tapasztalatokban gazdagon telt. Megismerkedtünk a helyi
közlekedéssel, ami nem egyszerő. Kártyás rendszert használnak, ami annyit jelent, hogy
minden utazás során (legyen az busz vagy vonat) be-és ki kell csekkolni. Délelıtt folyamán
megérkeztünk a leeuwardeni ROC friese poortba, ami egy hatalmas iskola. Bemutatták az
oktatási rendszerüket, ami egy magyar diák számára nem túl egyszerő. Náluk nincsen
érettségi és teljesen más szisztéma szerint tanulnak. Az óráik sokkal interaktívabbak és
önállóbbak is, mint nálunk. Déltájban meghívtak minket ebédelni, ami levesbıl és
szendvicsekbıl állt. Utána az ottani diákok körbevezettek az iskolában, megmutatták a
különbözı szakok termeit. Ezután elbúcsúztunk, és innentıl a nap további része a miénk volt.
Körbenéztünk a városban, majd ami kihívást jelentett a számunkra, az a hazajutás volt.
Miután ezt az akadályt sikerült „leküzdenünk”, a mi kis városunkban elmentünk bevásárolni.
Onnan gyalog szerettünk volna hazamenni, de ez már nem sikerült. Mintha valami krimi
történetbe csöppentünk volna bele: kezdett besötétedni, az idı egyre hővösebb lett, mi a nehéz
zacskókat cipeltük, és… eltévedtünk! Kisebb bolyongás után megtaláltuk a házunkat.
Mindenki megkönnyebbülve rogyott le a kanapéra. Úgy gondoltam, megvolt az elsı kihívás.
A következı nap szintén hosszúra sikerült, bár ez szinte mindegyikre elmondható.
Reggel Drachtenbe indultunk. Ismét egy iskolát látogattunk meg, ahol a designerek,
webdesignerek, valamint többféle kreatív szakmacsoport tanult.
Elképesztı volt számomra látni, micsoda felszereltsége van ennek az iskolának.
Hihetetlen, mennyi számítógép, és modern berendezés áll a diákok rendelkezésére.

Két holland diák segítségével mi is készíthettünk egy aprócska ajándékot, amit el is küldtek a
szeretteinknek.

Ismét együtt ebédeltünk az iskola vezetıivel, akik itt is kedvesek és érdeklıdıek voltak.
Ezután ismét magunkra maradtunk és megnéztük a várost. Este hazaérve a pihenésé
volt a fıszerep. Közösen filmet néztünk, ami azt jelentette számomra, hogy kezd
összecsiszolódni a társaság. Ami nem mellesleg fontos, mikor egy társaság hosszabb idıt tölt
együtt.
A következı napon sem tétlenkedtünk, megismertük Leewarden történetét. Egy
szimpatikus úriember vezetett körbe minket a városban. Segítségével bepillantást nyerhettünk
a város történelmi hátterébe. Megmutatta a nevezetességeket. Ezt követıen megnéztük a város
legnagyobb s egyben legmodernebb kórházát, az MCL-t (Medical Center Leewarden). Mikor
belép az ember, könnyen egy repülıtéren érezheti magát. A kórház alsó szintjén minden
megtalálható:

virágbolt,

gyógyszertár,

étterem,

fodrászat,

ajándékbolt,

gyógyászati

segédeszközök boltja, ruhabolt.
A kórház igazgatójától meghallgattunk egy prezentációt, amibıl kiderült, hogy 100
évvel ezelıtt 3 különálló kórház volt a városban, s a '70-es évektıl, egészen 2004-ig építették
az új, modern épületet. Meglepı módon nem is lehetett érezni, hogy betegekkel vagyunk
körülvéve. Ami ugyancsak meglepett, hogy 3343 alkalmazott teljesít szolgálatot minden nap,
s van 700 önkéntesük is, akik mind hollandok, s többnyire idısek
A gyerekosztály úgy van berendezve, hogy a szülık is ott alhassanak gyermekeik
mellett. A falakat mesefigurák képei díszítik. A koraszülött osztályra is elvittek bennünket,
ami szintén modern gépekkel van felszerelve. Nem láttam egy csecsemıt sem, mégis megrázó
volt számomra ez a részleg. Majd a kedvenc helyem következett, a fogászat. Mivel ez
kapcsolódik a szakmámhoz, ezért nagy figyelemmel hallgattam a hölgyet, aki minden apró

dolgot megmutatott. Hihetetlen, hogy külön figyelmet fordítanak azoknak az embereknek,
akik kerekesszékben élnek. Ugyanis van egy gép, ami beülteti ıket a kezelıszékbe. És a
mosdó is fel-le állítható, hogy elérhessék.
Miután minden osztályon jártunk, ismét szabad program következett. A rengeteg
információ birtokában és az egész napos járkálás után én nem vágytam másra, mint a meleg
szobára és egy kis pihenésre, ezért hazamentem. Hazaérkezésem után nem sokkal késıbb el is
aludtam.
Ezt követıen Drachtenbe mentük, az ottani iskola egészségügyi részlegét látogattuk
meg. Itt két elıadást is meghallgathattunk. Az elsı elıadásban inkább a nıvérek feladatáról
volt szó. Kiderült, hogy 8 órában dolgoznak 3 mőszakban. Van újszülött-koraszülött osztály,
elkülönítı, ahol a fertızı betegek fekszenek. Van külön olyan személy, akit azért
alkalmaznak, hogy felkészítse a gyerekeket arra, hogy mi fog rájuk várni. Elkísérje a mőtıig
és érte is menjen.
A második elıadásban az otthoni szülésrıl beszéltek. Vannak külön ápolók, akik az
otthonszülésre specializálódtak. Hollandiában szinte minden kismama otthon szül kivéve, ha
komplikációk lépnek fel a magzattal kapcsolatban. Már 12 hetes terhesen kell feliratkozni,
hogy legyen az embernek egy otthoni ápolója. 10 napot van a szülés után a családdal, s a
feladata, hogy megtanítsa az anyát, mit hogyan kell csinálnia. Az anyukák összesen 16 hetet
maradhatnak otthon a gyermekükkel. Ez is megdöbbentı adat a számomra az itthoni 3 évhez
képest. Ezután visszamennek dolgozni és a gyerekek bölcsödébe, majd óvodába kerülnek.
Mindezek után a fogyatékkal élık intézetébe látogattunk el. Itt fıként értelmileg sérült
betegek vannak. Számomra elég megdöbbentı volt, ugyanis soha nem jártam ehhez hasonló
helyen. Miután megnyugodtunk, közösen kivittük ıket sétálni. Akivel én mentem, nem
nagyon beszélt, sıt szinte semmit nem csinált, ezért nem volt túl nehéz dolgom. Közösen
megittunk egy pohár forró csokit, majd visszasétáltunk a szálláshelyükre. Elmesélték, hogy
régen teljesen el voltak zárva, ma viszont az intézet köré házakat építettek, hogy ezek a
gyerekek és az egészségesek együtt élve szokják egymást. Hazafelé végig errıl beszélgettünk,
ami szerintem azt jelentette, hogy mindenkit megfogott ez a hely.
Eljött egy újabb érdekes nap, amikor is a Leewardeni iskolába mentünk, hogy a
diákokkal,

a

tanítás módszerével megismerkedjünk.

Néhány perc

állt

mindenki

rendelkezésére, hogy pár számára fontos kérdést feltegyen a vele szemben ülırıl. Korábban
nem említettem azt a lényeges információt, hogy én német nyelvvel jutottam ki. Szerencsére
voltak olyan tanulók, akik folyékonyan beszélték ezt a nyelvet, ezért velük jobban el tudtam
beszélgetni. De másokkal sem volt probléma, ugyanis a tanárnıjük segített a tolmácsolásban,

vagy esetleg kézzel-lábbal társalogtunk. Ezen a végén sokat nevettünk. Ennek az órának
köszönhetıen egy kisebb barátságra tettünk szert Denise személyében. Ezt követıen olyan
órára ültünk be, ahol önismereti játékot játszottunk. Mindenkinek (hollandoknak magyaroknak egyaránt) húznia kellett egy kártyát, amin valamilyen kép volt. Majd egyesével
el kellett mondani hozzá egy rövid történetet, hogy miért azt választotta. Érdekes volt, bár
inkább a társaimról tudtam meg újabb információkat. Bár az kiderült, hogy a többségük 15-17
éves, és már szakmát tanulnak éppúgy, mint mi.
Délután egy izgalmas kommunikációs órán vettünk részt. A tanár egy barátságos és
tehetséges színész volt. Szituációs játékokat játszottunk, közben rengeteget nevettünk. Ennek
az órának a végeztével egy kisebb teremben győltünk össze, amikor is kiderült, hogy ki hova
megy gyakorlatra. Az izgalom a tetıfokára hágott. Megláttam, hogy én Sneekben maradok
egy magánrendelıben. Még az is kiderült, hogy alig 10 percet kell utaznom. Ezek után
nagyon vártam, hogy hétfı legyen. Majd véget ért ez a program is, s kilépve az iskola kapuján
a Napot pillantottuk meg. Mindenki, szinte egyszerre ujjongásba tört ki. Hogy miért tettük
ezt? Mert majdnem eltelt egy teljes hét és csak a széllel és a hideggel találkoztunk. Ezért
mindenki fülig érı szájjal indult útjára.
Sose töltöttem külföldön semmilyen ünnepet, fıleg nem ekkora volumenőt, mint a
Sinterklass, azaz a Mikulás. Korán keltünk, ugyanis el kellett jutnunk a hajójáig. Ezt
megelızte egy kisebb futás a buszhoz, majd a vonathoz. Hatalmas megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a Zwartepietekkel, vagyis a Fekete Péterekkel (Mikulás segédei, olyanok,
mint Magyarországon a krampusz.) hajókáztunk együtt. Szerencsésnek mondhattuk
magunkat, hogy beleshettünk a színfalak mögé. Láttuk, ahogy a sok fehér bırő ember
feketévé válik. Úgy vártuk a piros ruhás embert, mint anno alsóban. Indulás elıtt belesett
hozzánk, és még ajándékot is kaptunk tıle. Majd felszálltunk a hajóra a Fekete Péterek és egy
csapat dobos társaságában. Megszólaltak a dobok és a hajó elindult. A hangulat remek volt,
énekeltünk, táncoltunk, integettünk a gyerekeknek. Partot érve alig sétáltunk pár percet, máris
hatalmas tömeggel találtuk szembe magunkat. İk is a Sinterklasst várták. A korosztály
teljesen vegyes volt, a pici gyerekektıl kezdve az idısekig mindenki ott volt. Náluk ez az
ünnep nagyobb, mint a karácsony, és egy hónapon keresztül tart. A gyerekek úgy tudják, hogy
Spanyolországból érkezik. Míg nálunk szánon érkezik, addig Hollandiában fehér lovon.

A nap végére mindenki fáradtan, de annál boldogabban tért haza. Nem sokkal késıbb
vendégek érkeztek hozzánk, Annemarie (holland tanárnı) és Feri (Hollandiában élı magyar
szakképzıs hallgató) személyében. Nagyon jól elbeszélgettünk velük. Ismét egy élményekkel
gazdag nappal gyarapodtam.
A vasárnapjaink általában egyformák voltak. A legnagyobb hangsúly a pihenésé volt,
de jól is esett a programokkal teli hét után.
Reggel a szokottnál is korábban ébredtem, ugyanis kezdıdött az elsı munkanap. A
lányok mellettem még szuszogtak, mikor az én fejemben már a kérdések cikáztak. Oda fogok
találni? Meg fogom ıket érteni? És ık engem? Mi van, ha nem leszek nekik szimpatikus?
Majd 6 órakor megszólalt az óra, és valóban elkezdıdött a nap. Az utamat elıször
busszal kezdtem, majd végállomásról sétálnom kellett körülbelül 10 percet. Még jól is esett
reggelente egy kis mozgás. Séta közben én éreztem kellemetlenül magam, hogy gyalog
vagyok, ugyanis a legtöbb ember biciklivel közlekedett.
Odaérve a rendelı egy nagyon barátságoz háznak bizonyult, csupa hatalmas
üvegablakokkal. Belépve a recepcióval találtam szembe magam. Mint késıbb kiderült, az
„orvosom” felesége vezetett körbe. Két külön, egy-egy székbıl álló kezelı volt, ahol egy
dentál higénikus és egy gyakornok orvos dolgozott. Mellette helyezkedett el a sterilizáló, ahol
az elıírt gépek (autokláv, hılég sterilizátor) voltak. Ebben a helységben készültek a panoráma
röntgenek. Innen egy ajtón lehetett bejutni a fıorvosom kezelıjébe. Három szék volt egymás
mellett, de ahogy kellett, másfél méteres fal volt mindegyik között. Modern eszközökkel volt
felszerelve. Mindegyikhez külön volt egy kis röntgen, mikroszkóp a gyökérkezeléshez.
Az asszisztens fogalma itt teljesen mást jelent, mint otthon. A munkamorál, a légkör, a
páciensekhez való hozzáállás is eltérı. Náluk szinte családi programnak mondható a
fogászatra járás. Elıfordult, hogy egy népesebb családot kezelt a doktor úr. A legkisebb
gyermek alig volt több 1-2 évesnél, a legnagyobb pedig 16-17 lehetett. A szőrıvizsgálat nem

tartott tovább 10-15 percnél. Ebbıl azt lehet levonni, hogy valóban félévente járnak
kontrollvizsgálatra.
Ami még nagyon megtetszett, hogy szájban dolgozhattam. Ami azt jelentette, hogy
bizonyos munkafázisokat az asszisztens végez. Legyen az egy egyszerőbb depurálás (fogkı
leszedés), vagy akár egy tömés befejezése. De elıfordult, hogy az asszisztens adta be az
érzéstelenítıt a betegnek. Ez azért is elınyös, mert –mint említettem- 3 székes kezelıben
mindössze egy orvos volt. Így, hogy az asszisztensek is aktívan dolgoztak, egy nap alatt több
beteget tudnak ellátni. Ami mindenképpen elınyös, mind az orvosnak, mind az
asszisztensnek. Pár nap elteltével én is ezt csinálhattam. Ami hatalmas öröm volt a számomra,
de egyben nagy kihívás is, ugyanis itthon korábban ilyet nem tehettem. Egyik nap az orvosom
odajött hozzám és azt mondta: „A következı pácienst te fogod kezelni.” Mikor a középkorú
hölgy belépett az ajtón, elkezdett erısebben verni a szívem. Leültem vele szemben és
elmondtam, hogy Magyarországról jöttem, másodéves fogászati asszisztens tanuló vagyok és
én fogom leszedni a fogkövét. Lefektettem a nıt és elkezdtem depurálni. Bevallom az igazat,
az elsı másodpercekben kicsit remegett a kezem, de a végére sajnáltam, hogy csak 32 foga
van. Az utána következı polírozás már gyerekjátéknak tőnt. A páciens mosollyal az arcán
távozott, ami örömmel töltött el. Az orvosom odahívott magához és megdicsért. Nemcsak
azért esett jól, mert nem minden nap kap az ember dicséretet a munkája miatt, hanem mert
egyébként nem túl közvetlen ember. Késıbb az ottani asszisztensek mondták, hogy becsüljem
meg a szép szavakat a doktor úrtól, mert nem osztogatja ám. A nap végére a fáradságnak jele
se mutatkozott rajtam, boldog voltam, hogy egy nap alatt több elismerést kaptam, mint itthon
fél év alatt.

Az elkövetkezı napok szinte ugyanolyanok voltak. Kompozit tömésnél segítettem,
gyökértömésnél kevertem az anyagokat, röntgenfelvételt készítettem, a gyerekeknek

fluoridáltam a fogát (ami annyiból áll, hogy egy mőanyag sínbe fluorid tartalmú gélt töltöttem
és felhelyeztem a fogsorukra) és a piszkos eszközöket betettem a gépekbe.
Majd egyik nap ismét én lehettem az „orvos”. Ahogy korábban is Düsseldorp doktor elıfúrta
a fogát a betegnek, majd egy-két réteg után én fejezhettem be a tömést. Ami annyiból állt,
hogy flaggs-szal, gömbtömıvel (tömı mőszerek) bevittem a kompozitot, megvilágítottam
polimerizációs lámpával. Ennél a folyamatnál már kevésbé izgultam, pedig kicsit nagyobb
mővelet volt, mint a korábbi.
Az elsı heti fáradságos munkát egy fantasztikus szombat követte. A reggelünk ismét
korán kezdıdött, Ameland szigetére mentünk, melyet az Északi- tenger ölel körül. Komppal,
vagyis utas és autószállító hajóval utaztunk. Reggel még igencsak ködös volt az idıjárás, ezért
kicsit fáradtan és komoran indultunk neki a napnak, de annál jobb volt a folytatás. Miután
megérkeztünk, bicikliket béreltünk és körbebicikliztük a szigetet. Volt két vállalkozó személy,
akik tandem biciklit kértek. Sokat nevettünk rajtuk. Jó volt kicsit sportolni. Miközben
tekerünk, szebbnél-szebb tájak mellett haladtunk el. Láttunk egy hatalmas farmot, ahol lovak
legeltek. Olyan volt, mintha egy filmben lettünk volna. Majd (amirıl még mi sem tudtunk) a
végsı cél a tengerpart volt. Mindenki lezárva a biciklijét rohant, hogy ebben a hővös idıben
gyönyörködhessen a végtelen tengerben. A látvány lenyőgözı volt, sose gondoltam volna,
hogy november 19-én tengerparton leszek. Párszor jártam már tengerparton, de ez
különlegesebb volt mindegyiknél. Teljesen üres volt, egy napozóágy sem pihent kint, egy
napernyı sem meredezett az ég felé. Szikrázó napsütésben KABÁTBAN a tengerparton!

Volt egy szabad óránk, amikor mindenki azt csinálhatott, amit szeretett volna. Természetesen
a kagylógyőjtés és a fotók készítése volt a legfıbb tevékenységünk. Miután kiélveztük a
látványt, visszapattantunk a biciklijeinkre és visszatekertünk a faluba, ahova velünk együtt a
Sinterklaas is megérkezett. A gyerekek itt is nagyon lelkesen fogadták a Mikulást. Még a
házak tetején is Zwartepietek álltak. Ezután megebédeltünk egy kis vendéglıben, ahol
megkóstoltuk Hollandia egyik finom halspecialitását. Majd visszatekertünk a hajóhoz, fájó

szívvel visszaadtuk a bicikliket és indultunk hazafelé úgy, hogy észre sem vettük, hogy eltelt
az egész nap. Éppen úgy indultunk, hogy utunk során láthattuk a lemenı napot. Én fel is
mentem a hajó fedélzetére, hogy jobban láthassam. Eszembe jutottak a szeretteim és hogy
mennyire hiányoznak. Még csak két hét telt el.
Hazaérkezésünk után a konyhában Annamariék által készített holland - magyar
gulyásleves várt bennünket. Mindenkinek nagyon jólesett a forró leves, ugyanis nem nagyon
fızıcskéztünk az elmúlt hetekben. Szinte mindenki, de magamról biztosan ki merem
jelenteni, hogy nem túl sok igazi ételt ettem. Vacsora után még egy kicsit beszélgettünk, majd
elbúcsúztunk Annamariéktól és lassan nyugovóra térünk.
A vasárnapi nap ugyanúgy telt, mint az elmúlt heti. Egész nap a szobánkban
pihentünk, filmet néztünk.
Azon a napon érkezett meg iskolánk vezetıségébıl 7 fı. Az igazgatónı és még 6
tanárnı. Vacsorával vártuk ıket, aminek nagyon örültek, ugyanis ık is egy fárasztó utazással
teli napon voltak túl.
Én korán lefeküdtem, hogy a következı heti gyakorlatot frissen és üdén kezdhessem.
Ez sikerült is, de hétfı reggel egy aprócska akadály került az utamba. Az idıjárás. Jellemzı,
hogy fúj a szél vagy esetleg köd van. De hogy egyszerre mindkettı. Alig tudtam az ajtón
kilépni akkora volt a szél. És a mondás is igaz, miszerint: „Ködben az ember nem lát tovább
az orra hegyénél.”
A hét elsı napján belépve a rendelıbe már teljesen otthonosan mozogtam. Tudtam,
hogy elsı lépésként a sterilizálóból kell kivenni az eszközöket és elpakolni, majd pontban fél
9-kor megkezdıdött a munka. A hollandok nagyon adnak a pontosságra, ami szerintem
egyáltalán nem negatív dolog.
Az egyik nap megkért a dentál higiénikus doktornı, hogy asszisztáljak neki.
Számomra nagy megtiszteltetés volt, bár a fogkı levételen kívül nem csinált mást. A hét többi
napjain ugyanazt csináltam, mint korábban. A különbség csak a csütörtöki ebédszünet volt.
Ugyanis itt 1 óra az ebédidı, amikor is a doktor úr és a felesége hazamegy, mi pedig a
konyhában fogyaszthattuk el az ebédünket. Viszont ezen a csütörtökön nem így történt. Csak
annyit hallok, hogy Wendy – az egyik asszisztens - odakiabál nekem, hogy: „Ziehen sie sich
schnell an! Ágnesz, schnell!”
Nem értettem miért, de megtettem, amire kértek és felvettem a kabátom és a csizmám.
Pár perccel késıbb már egy kis gyors étteremben ültünk és vártuk az ebédünket. Mindannyian
sült krumplit ettünk virslivel, s közben magyarra tanítottam ıket. Vicces volt hallgatni. Az

ebédidı után újult erıvel tértünk vissza a rendelıbe és meg sem álltunk öt óráig. Ismét egy
munkában gazdag hetet zártam.
Következı napot a Leewardeni iskolában töltöttük, ahol bevezettek minket a holland
étkezési szokások rejtelmeibe. A napot fızéssel kezdtük és sütéssel zártuk.

A diákok segítettek egy tipikus holland étel elkészítésében. A neve: Erwtensoep. Valójában
nem bonyolult, csak idıigényes. (Az állaga a leves és a fızelék között van.)
Kis csoportra osztottak fel bennünket, így jó nagy mennyiség készült. Mielıtt teljesen
elkészült volna az ebédünk, elvittek minket "játszani". Elıször az volt a feladatunk, hogy sok
szó közül válasszuk ki mi jellemzı a hazánkra és mi Hollandiára. Úgy gondoltuk, nem lesz
nehéz dolgunk, mégis tévedtünk egy-két dologban. Például azt hittük, hogy a hideg
Hollandiára jellemzı. Tévedtünk. Majd egy holland játékot próbáltunk ki. Egyszerő, de mégis
nagyon szórakoztató volt. Még versenyt is rendeztünk, amiben én második helyezést értem el.
Ezután következett a - már sokak által várt - ebéd. Be kell vallanom, pozitívan csalódtam.
Ugyanis Sinterklaas alkalmával már ettünk ilyet és akkor nem igazán ízlett. Amit mi fıztünk,
az viszont egész finomra sikerült. A gyorsabb emésztést elısegítve ismét játszottunk, ami
leginkább egy sorversenyhez hasonlított. Nem sokkal késıbb a sütési tehetségünket is
megmutathattuk, a cél a peppernoten (apró, kemény sütemény) elkészítése volt. Viszont itt
már kicsit rosszabbul teljesítettünk, de talán a segítségeink, a diákok sem voltak jól
felkészülve. Végül nagy nehezen sikerült összehoznunk. Az eredmény ez esetben is pozitív
lett. Mialatt a csoport egyik része sütött, addig a többiek különleges sajtokat, halat és
mártásokat tálaltak fel. Mindezek végeztével, kissé fáradtan szétoszlott a csapat és szabad
program következett. Többen is bementünk a városba szétnézni, ugyanis aznap vásár nap volt.
Sok érdekes dolgot láttunk, de igazán a másnapot vártuk, amikor is Amszterdamba utaztunk.
Hosszú út vezetett Sneekbıl Amszterdamig, de megérte. A korán kelés ennyi idı után
már meg se kottyant. Odafele izgatottan ültem a vonaton és szemléltem a tájat. Közben az járt

a fejemben, hogy mit is fogunk mi abban a hatalmas városban csinálni? Mit is szeretnék
igazán látni?
Elıször együtt elsétáltunk a Dam térre. Kiderült, hogy 6 óra áll a rendelkezésünkre, hogy azt
csináljunk, amit szeretnénk. Egy pillanatra lefagytam. 6 óra? Mit fogok én addig csinálni? Az
nagyon sok. Azonban amint elkezdett telni az idı, egyre jobban rádöbbentem, hogy semmire
nem elég. Amszterdam bevehetetlen ennyi idı alatt!
Elıször néhányan a Madame Tussauds panoptikuma felé vettük az irányt.
Megmondom ıszintén, egy kicsit csalódtam benne. Azt gondoltam, hogy nagyobb lesz vagy
csak több viaszból készült híresség lesz. Mindemellett egyáltalán nem bántam meg, hogy
megnéztem. Ezután a vásárlásé volt a fıszerep. De nem ám amolyan „lányos” módon, hanem
csak a szuvenír boltokat céloztuk meg (szobatársnıimmel mentem). Miután mindenkinek
sikerült megvennünk mindent, rádöbbentünk, hogy alig maradt idınk. És igazán még semmit
sem láttunk. Úgy döntöttünk, hogy a Piros Lámpás negyedet mindenképpen meg kell
néznünk. Számomra nagyon megdöbbentı volt a látvány, de nem bocsátkoznék részletekbe.
A város gyönyörő! A házak, a kis utcák, a csatorna, a rengeteg bicikli. Miközben
sétáltunk vagy inkább rohantunk, az járt a fejemben, hogy milyen lehet itt élni. Ez valami
egészen másféle élet. Minden nap ennyi ember és ilyen nagy nyüzsgés. Néhány részen már
azt éreztem, hogy most fog beszippantani a tömeg. Ez, számomra kicsit félelmetes volt. A nap
végéhez érve mindenkin látszott a boldog fáradság. Csak a vonaton döbbentem rá, hogy egész
nap egy falatot sem ettem. Magával ragadott a hatalmas város.
Amszterdam utáni héttel megkezdıdött az utolsó hetünk. Minden napot azzal a
tudattal kezdtem, hogy többet nem jövök ide. Ezért az összes nap csak úgy elrepült. Egyre
jobban ment a kommunikáció és egyre jobban éreztem magam. A legutolsó napomon ismét
elvittek a kedves asszisztenseim ebédelni, majd a nap végén mindenki összegyőlt és kaptam
tılük sok szép ajándékot. Amiben volt gumicukor, egy kedves képkeret, ami ma már a
szobám falán lóg benne a kint készült képekkel és egy pokróc, csak mert nálunk nagyon hideg
van. Az utolsó percekben már mindenki könnyezett. Jó érzés volt úgy távozni, hogy azt
éreztem, megkedveltek. Pedig mindössze 15 napot töltöttem ott.
Kint létünk utolsó elıtti napja is jó hangulatban telt. Meghívtuk az összes olyan
személyt magunkhoz, aki valamilyen módon segített nekünk. Szinte mindannyian a
konyhában sürögtünk és készültünk a vacsorára. Megmutattuk, milyen az igazi magyar
gulyásleves. Desszertként meg almás süteményt sütöttünk. A vacsora bıségesre sikerült. Majd
apró ajándékokkal leptük meg a segítıinket. Jó volt mindenkinek az arcán mosolyt látni.
Miután a vendégek távoztak, egy kis mulatozás következett.

Még ezek után sem értek véget a kihívások. A legutolsó napon egy prezentáció
segítségével kellett beszámolnunk kintlétünkrıl és a tapasztalatainkról.
Mikor megtudtuk, hogy legalább 70-100 ember elıtt kell megtartanunk, mindenkinek görcsbe
szorult a gyomra. De belegondoltunk, hogy ez az utolsó kihívás, ezért álltuk a sarat. És
sikerült! Nagy tapssal köszönték meg, hogy ennyire felkészültünk. Az iskolából hazaérve
mindenki nekiállt a pakolásnak. Voltak kisebb-nagyobb problémák, de sikerült mindet
legyıznünk.
Az utolsó éjszakán egyáltalán nem aludtam. Talán, mert nagyon korán kellett kelni és
mire lefekvéshez került a sor, már nem lett volna érdemes elaludnom.
December 3-án délután fél 1-kor landolt a gépünk a Liszt Ferenc reptéren, és ezzel
véget is ért ez a csodálatos 28 nap.
Ez az egy hónap tele volt programokkal, tapasztalatokkal, munkával, fáradsággal,
vidámsággal, néha szomorúsággal. Összességében elmondhatom, hogy hasznos dolgokat
tanultam a gyakorlati helyemen, sokat tanultam a hollandoktól/ról és sok újdonságot láttam.
Mindent összegezve szeretném megköszönni ezt a lehetıséget, mert olyan élményben
volt részem, amit soha nem fogok elfelejteni!

