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A hollandok toleránsak és nem rettegnek
Tóth Tamás - 2019-07-13 11:19:45
Mikor és miért döntöttetek úgy, hogy külföldre költöztök?
2018-ra jutottunk el a feleségemmel arra a pontra, hogy belefáradtunk abba, hogy nem haladunk
egyről a kettőre, annak ellenére, hogy mind a ketten állandó munkahelyen dolgozunk. A tudatos
családalapításhoz szükséges anyagi biztonság megteremtéséről álmodni sem mertünk belátható
időn belül. Emellett nagyon negatívnak látom az itthoni helyzetet, és a jövőt is pesszimistán ítélem
meg mind gazdasági, mind politikai szempontból.

Barnácz Gyula fotó:

Ha jól tudom, Hollandiában és Németországban is éltetek az elmúlt időszakban. Miért épp
ezt a két országot választottátok?
Mindketten az angol nyelvet beszéljük, ezért célállomásnak is ilyen nyelvterületet kerestünk. NagyBritanniában viszont kicsivel többe kerül a megélhetés, mint Hollandiában, és a brexitbe sem
akartunk belefutni. Emellett Hollandiáról sok jót is hallottam, azonkívül, hogy az itteni
nagyvárosokban ezzel a nyelvvel is el lehet boldogulni. Németországba pedig azért mentünk, hogy
egy ottani amerikai légibázison dolgozzunk.
Mi a lényegi különbség a két ország között egy magyar munkavállaló szempontjából?
Erre a kérdésre nehéz röviden válaszolni, hiszen itt többnyire egy munkaközvetítő által tudsz munkát
vállalni, nem maga a munkahely alkalmaz. Eleinte mindenképpen. A holland munkaközvetítők
nagyon segítőkészek és barátságosak, viszont ők nem biztosítanak neked szállást és bejárási
lehetőséget. Amennyiben ezek híján vagy, akkor nem tudnak segíteni. Többnyire egy keletközépeurópai munkaközvetítő által tudsz kimenni, ahol a magyarországi viszonyokhoz hasonlóan az
embert nem értékelik, ott csípnek le a munkabéredből, ahol csak tudnak.
A magyar köztévében Németország és Hollandia is gyakran egy veszélyes, kaotikus
világként jelenik meg. Mennyire láttátok viszont azt a képet, amit a közmédián keresztül
kapunk nap mint nap?
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Az otthoni média csupán részigazságot mutat meg, amit aztán jelentősen felnagyít, saját jól felfogott
politikai érdekének megfelelően. Az igaz, hogy tényleg vannak immár több generációs bevándorló
közel-keletiek és afrikaiak, akik valóban gettószerű képződményekben élnek, és ezeken a helyeken
másoknak nem tanácsos járnia éjjel. Azonban ez igaz a mi hazánkra is. Együttélésre képtelen elemek
Kelet-Európában is megtalálhatóak. A gettó pedig mindenhol gettó. Mindezek ellenére Hollandia
rendkívül békés és a lehetőségeihez mérten toleráns, minden tekintetben élhető ország. Az emberek
nem rettegnek és nyugodtan élik a mindennapjaikat.
Amikor az interjú előtt megkérdeztem, hogy kint vagytok-e még külföldön, azt
válaszoltad, hogy már harmadjára. Volt, amikor haza kellett költöznötök?
Való igaz, többszöri nekifutásra jöttünk ki. Hollandiában nagyon rászakosodtak az olyan munkákra a
lengyel munkaközvetítők, amit egy átlag hollandnak nem éri meg elvállalnia, ezek a munkahelyek
pedig elég kiszámíthatatlanok. Rengeteg helyen nem hosszabbítanak, mert akkor többe kerülnél a
munkahelyednek. És mi is megválogatjuk, hogy mi az, amit elvállalunk.
Összesen mennyi időt töltöttetek Hollandiában? Hogy érzed, jó döntés volt elmenni?
Közel egy évet töltöttünk ebben az országban. Ketten négyszer olyan gyorsan tudjuk elérni a
céljainkat, mint otthon. Megérte, mert kiszakadtunk a megszokott környezetünkből, annak az összes
jó és rossz velejárójával együtt.
Milyen munkát végeztek jelenleg?
Egy logisztikával foglalkozó cégnél, a Syncreonnál vagyunk operátor pozícióban.
Mit tanácsolsz azoknak, akik tervezik, hogy akár hosszútávra Hollandiába vagy
Németországba költöznek?
Nagyfokú alkalmazkodóképesség és középszintű nyelvtudás szükségeltetik, enélkül semmi értelme
megpróbálni. Itt sem egyszerű az élet, sőt sok téren sokkal nehezebbek a körülmények. Azonban az
élni és élni hagyni elve itt erőteljesen érvényesül. A mások iránti tolerancia sem árt, mert sokan
nemcsak a munka miatt választják Hollandiát. Egy autóval és később saját szállással megérheti
kiköltözni mindazoknak, akik előbbre szeretnének jutni az életükben belátható időn belül.
Tervezed, hogy valamikor hazaköltözöl Magyarországra? Ha igen, mikor és milyen okból?
Itthon szeretnénk letelepedni. Gazdasági migránsnak tekintem magam. Azonban a hazaköltözés
belátható időn belül biztosan nem fog még megvalósulni. Hazalátogatásunk mindig az itteni
körülmények alakulásától függ. A honvágy bennünk is erősen dolgozik.
VILÁGGÁ MENTEM című sorozatunkban olyanokat mutatunk be, akik hosszabb-rövidebb időre
elhagyták Magyarországot, illetve olyanokat, akik külföldről érkezvén Magyarországon próbálnak
szerencsét.
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