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A tavaly 25. születésnapját ünneplő ERASMUS mobilitási program több ezer hallgatónak adta 

már meg a lehetőséget, hogy 1-2 szemeszter erejéig külföldön folytathassa tanulmányát. Ez a 

program nem csak az egyetemi képzéshez szükséges kurzusok teljesítését, hanem intenzív 

nyelvtanulási lehetőséget, egy új ország, új kultúrák, új emberek megismerését, rengeteg új 

tapasztalatot és élményt jelent, illetve megtanít arra, hogyan kell alkalmazkodni egy idegen 

ország szokásaihoz. A résztvevők egy teljesen új környezetben kell, hogy megállják a helyüket, 

ami a hátralévő életük során hatalmas előnyhöz juttatja őket. 

A programban résztvevő szerencsés hallgatók között tudhatom magam én is, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karának másodéves turizmus-vendéglátás szakos 

hallgatójaként. 

A 2014/15-ös tanév első szemeszterét az ERASMUS+ programnak köszönhetően 

Olaszországban tölthettem. A célország kiválasztásakor gondolkodnom sem kellett, hiszen az 

országra második otthonomként tekintek. 2012-ben és 2013-ban is egy közép-olaszországi 

városban, Terniben töltöttem a nyarat Au-Pairként. Ez a pár hónap addigi életem legnagyobb 

élménye volt. Mivel a város nem turisztikai célpont, megismerhettem az igazi olasz életérzést 

és a nyelvet is hamar elsajátítottam. 

 



Ferrara 

A választható egyetem az Universitá degli Studi di Ferrara volt, ami Észak-Olaszország Emilia-

Romagna régiójának Ferrara városában található. Az 1995 óta világörökségi helyszín fekvése 

kitűnő, több nagyobb város, mint például Bologna, Velence és Padova is könnyűszerrel 

megközelíthető, ami számos kirándulásunk alapjaként szolgált. A Győr méretű városban 

kényelmesen elérhető minden gyalogosan, illetve –főleg – biciklivel, ugyanis jól kiépített 

kerékpárút-hálózat szövi át az úgynevezett „Kerékpárok városát”. A többnyire reneszánsz 

stílusban épült, 15. századi fallal körülvett történelmi belváros hangulatos terein és sikátoraiban 

pedig összefonódik és boldogan zajlik a helyiek, és a világ minden pontjáról érkező 

egyetemisták élete.  

Az időjárás legfőbb különlegessége a novembertől kezdődő, gyakran éjjel-nappal mindent 

beborító köd. Az ősz utolsó hónapja elég komor volt ebben az évben, talán egy egész hónapig 

nem is sütött a nap, és szinte minden nap esett az eső (bár ez nem szegte kedvünket). A téli 

hőmérséklet hasonlít az itthonihoz, csak a kinti magas páratartalom hatására kicsit hidegebbnek 

érezhető. Ugyanígy a páratartalomnak köszönhetően pedig - még akkor is, ha nem esik – 

számíthatunk arra, hogy minden esetben átázott kabáttal térünk haza, ezért érdemes jól 

felöltözni.  

 

Előkészületek 

Már a pályázat leadása előtt kapcsolatba léptem Tüske Évivel - aki egy évvel korábban ugyanitt 

vett részt a programban -, hogy meghallgassam az ő élményeit az Erasmusos életről, és egyéb 

gyakorlati információkkal lásson el. Ebből már a kezdetekkor egy szoros barátság alakult ki, 

így az első lépésektől fogva nagy segítségem, támogatóm volt és rengeteg hasznos tanácsot 

adott, a szálláskereséstől a legjobb éttermeken át a különböző papírmunkákig. Ferrarában 

maradt barátainak köszönhetően pedig már májusban megismerkedhettem kicsit a jövendőbeli 

„otthonommal”. 

A nyár gyorsan eltelt, végig nagyon izgatottan vártam a szeptembert és a különböző email-eket, 

instrukciókat a fogadó intézménytől. Augusztusban kellett regisztrálni az egyetem „Neptun” 



rendszerébe, és innentől kezdve folyamatosan érkeztek a programok, felhívások. Előre kellett 

feliratkozni az egyetem olasz nyelvtanfolyamára és a tandem programra, amely során kijelölnek 

számunkra valakit, akivel kölcsönösen segíthetünk egymásnak a nyelvtanulásban, illetve 

jelentkezni, hogy kapjunk egy „Erasmus barátot” (tutort) aki a kezdetekben segít eligazodni az 

egyetemen, és akihez fordulhatunk, ha problémánk akad vagy szükségünk van valamire. 

 

Utazás 

Nem is volt kérdés, hogy autóval vágunk neki az útnak, mivel viszonylag közel van Ferrara, és 

természetesen a családom is szeretett volna megbizonyosodni afelől, hogy jó helyen, 

biztonságban vagyok, persze rengeteg dolgot is vittem magammal, amit nehéz lett volna 

maximum 2 bőröndbe belezsúfolni. Mivel az őszi szemeszter nyári melegben kezdődik, és 

hóban végződik, mindenféle időjárásra készülni kellett, úgyhogy a rövidnadrág mellett helyett 

kapott a télikabát is. Az út körülbelül 8 órát vett igénybe, de nagyon hamar eltelt. Az első két 

napban, amíg velem volt a családom, kicsit megismerkedtünk a környékkel. 

Karácsony előtt az ÖBB vasúttársaság EuroNight járatával utaztam haza, amire nagyon 

kedvező áron lehet jegyeket kapni, kicsivel az utazás előtt. Kényelmes, mert éjszakai utazás, és 

mert Ferrarából egyenesen Bécsig megy átszállás nélkül. A vonatút, ha szerencsénk van és nem 

késik a vonat, pontosan 9 óra. Bécsből pedig másfél óra alatt érünk haza Győrbe. Az itthoni 

vizsgák letétele után is ugyanezzel a megoldással mentem vissza Ferrarába. 

Február 7-én ért véget az 5 hónap, sok élménnyel és az oda útnál még több holmival 

gazdagodtam, így a visszatérést ismét autóval bonyolítottuk le.  

 



Érkezés utáni teendők 

Pénteki napon érkeztem, így legkorábban csak hétfőn tudtam elkezdeni az ügyek intézését. A 

nemzetközi mobilitás irodában kezdtem a személyes regisztrációt, ahol kiállították az érkezést 

igazoló dokumentumot (mindenképpen elsőként ezt kellett megszereznem, mert az ösztöndíjat 

5 hónapra nyertem meg, ami azt jelenti, hogy ettől a naptól fogva 5 hónapon keresztül kötelező 

volt kint lennem, így minimum február 7-ig kellett ott tartózkodnom), és be kellett fizetni a 

tanulói biztosítást. A gazdasági kar titkárságán intézték a diákigazolványt, és ide kellett bevinni 

a tantárgyfelvételről szóló formanyomtatványokat. A nyelvi központban a tanfolyamra való 

jelentkezés véglegesítése után pedig írásbeli szintfelmérőn kellett részt venni.  

Szeptember második hetében került sor az orientációs hétre, amely alatt az ESN (Erasmus 

Student Network) önkéntesei színes programokat szerveztek az Erasmusos hallgatók részére, 

hogy megismerjük az egyetemet, a várost és egymást.  

Az olasz adókártya megszerzésével pedig pontot tehettem a kezdeti teendők teljesítésére. 

Az intézkedések során, és az egész kint létem alatt óriási előnyöm származott abból, hogy 

magabiztos olasz nyelvtudással érkeztem. Mindenhol nagyon örültek nekem, és rövid időn 

belül (a nagy létszámú Erasmusos jelenlét ellenére) név szerint ismert az egyetem vezetése, 

olyanok is, akikkel sosem találkoztam.  

 

Szállás 

Ahogy korábban említettem, Évinek köszönhetően már júniusban tudtam hol keressem a 

szállást és júliusra már fix helyem volt. Az albérletet egy erre specializálódott Facebookos 

csoportban találtam rövid keresgélés után. A lakás a belváros szívében, a vártól 2 percre, az 

egyetem titkárságától és a gazdasági kar mindkét épületétől a szó szoros értelmében lépésekre 

volt. Az Erasmusosok törzshelyének nevezett Tsunami bár pedig az utca sarkán helyezkedett 

el. Mindennek ellenére egy nyugodt, csendes kis utca volt. Úgy hiszem, joggal gondolhatom, 

hogy sikerült megtalálnom a tökéletes helyet. Nem csak elfogultságból írom, a közvélemény 

szerint is a város (és a világ) egyik legszebb utcája volt az enyém, középkori kőépületekkel. A 

mi házunk egy gazdag nemes család otthona volt valamikor, amit belépve a hatalmas, tekintélyt 



parancsoló kapun, egyből érezni lehetett. A lakásba érve azonban egy barátságos, otthonos 

atmoszféra fogadott. A lakás képeit olyan sokszor átnéztem a nyáron, hogy már az első nap 

otthon éreztem magam. Saját szobám volt franciaággyal és a belső udvarra néző ablakkal. A 

lakótársam egy 27 éves dél-olaszországi lány volt, akivel egyből elválaszthatatlanok lettünk, 

olyan volt nekem mintha a nővérem lenne. Megtanultam tőle olasz specialitásokat készíteni, és 

minden nyelvvel és kultúrával kapcsolatos kérdésemet is megválaszolt. 

 

Egyetemi élet 

Mint már említettem az egyetem gazdasági karának épülete nagyon közel volt hozzám, de ez 

csak egy volt a sok közül. Az egész belvárost behálózzák az egyetem különböző épületei. Az 

óráim többsége a régi épületben volt, aminek termeit csodálatos freskók díszítették, azonban a 

berendezések mégis nagyon modernek voltak. 

A kint töltött szemeszter alatt 3 kurzust kellett teljesítenem. Az olasz nyelv 5 kreditet ért, ezt a 

tárgyat már itthon tudtam, hogy felveszem. A másik kettő kiválasztásához ott megismert olasz 

hallgatóktól kértem segítséget, hogy mit ajánlanak, ami külföldiként is teljesíthető. A gazdasági 

matematikára és az informatikára esett a választásom, 8 és 7 kredites tárgyak. 

A félév október első hetében kezdődött el. Heti 3 olasz, 2 gazdasági matematika és 2 

informatika órám volt (1 előadás 2 x 60 perces). Az utóbbi tárgy azonban hamar kiderült, hogy 

nem nekem való, így gond nélkül cserélhettem a hónap közepén is. Újabb ajánlásra a 

gazdaságtörténelem című szabadon választható tárgyat vettem fel, amire szintén heti 2 

alkalommal jártam. Ezeken az órákon egyedüli Erasmusos voltam, de minden szaktársam 

nagyon kedves és segítőkész volt, hamar összebarátkoztam velük és sosem kellett egyedül 

ülnöm. 

A vizsgák is gördülékenyen zajlottak, az olasz november közepén, a gazdasági matematika 

december közepén, a gazdaságtörténelem pedig február elején volt. Ez utóbbi volt a 

legnehezebb, 3 db, egyenként 5-700 oldalas könyvet kellett (mondanom sem kell, hogy olaszul) 



elolvasnom. Igyekeztem a könyvek olvasása mellett egyéb alternatív megoldásokat keresni, 

mint például rövidített olvasmányokat, vagy jegyzeteket, mert lehetetlennek tűnt számomra 

ezekből a vastag könyvekből felkészülni. Sokat tanultam mindegyik vizsgára, de meg lett az 

eredménye, sikerült mind a három.  

 

Étkezés és szórakozás 

Hála ennek a fesztiválokban és programokban gazdag városnak, a dolgát remekül végző ESN-

nek és a sok új barátomnak, sosem kellett unatkoznom ezekben a hónapokban. A „Welcome 

Week” alatt megismerkedtem a többi kb. 200 Erasmusossal, amiből az egyetlen magyar én 

voltam, úgyhogy biztos lehettem benne, hogy magyarul nem sűrűn kell megszólalnom. Eleinte 

egy többnyire németekből és brazilokból álló csoporthoz csapódtam, és megismerkedtem egy 

német lánnyal, akivel aztán mindenhova együtt mentünk. Egy idő után azonban szerencsére a 

különböző nemzetek csoportosulásai kezdtek megszűnni, és egyre több időt töltöttünk más 

nemzetiségűekkel. Ez sokat segített abban, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját, 

megtanuljunk 1-2 szót mindenki nyelvén. Ahogy telt az idő egyre kevesebbet beszéltek a 

többiek is angolul, aminek nagyon örültem, mert, ha már egyszer Olaszországban vagyunk, 

szerintem illik olaszul beszélni.   

 

Az élet nagyjából este 6-7 felé indult be, ekkor kezdődik a bárokban és néhány étteremben az 

aperitivo, ami a vacsora előtti falatozást jelenti, valamilyen koktél és barátok társaságában. A 

vacsorát többnyire otthon, magamnak készítettem el, de gyakran mentünk nagy társaságban, 

étterembe, pizzériába is és persze egymáshoz. A helyi specialitások nagyon ízlettek, mint 

például a sütőtökkel töltött ravioli, vagy a csokis tenerina.  



A vacsora után, este 9-10 óra körül mindig találkoztunk valahol. Amíg jó idő volt a dóm előtti 

téren gyűltünk össze mindannyian. Azonban nem csak az egyetemisták, hanem a város apraja 

nagyja a téren töltötte az estéit. Ilyenkor jó hangulatban beszélgettünk, ittunk valamit, majd, ha 

a kedvünk úgy tartotta diszkóba is mentünk. Két népszerű club van a belvárosban illetve ahhoz 

közel. Amint eljött a hidegebb idő, inkább valamelyik hangulatos bárban találkoztunk.  

 

Kirándulások 

Számtalan ESN által szervezett kiránduláson lehetett részt venni, azonban mi jobban szerettünk 

magunk megszervezni a városnéző utakat. Rengeteg új helyre jutottam el, többnyire a német 

lány, Virginie társaságában, mint például Trieszt, San Marino, Rimini, Bologna, Comacchio, 

Spoleto, Norcia, Ravenna és a közelében lévő Mirabilandia nevezetű vidámpark illetve sok 

olyan városba tértem vissza, ahol már korábban jártam: Velence, Milánó, Róma, Perugia és 

Terni ahova azért mentem, hogy meglátogassam a régi barátaimat és családot, akiknél 

dolgoztam. Az utazások nagy részét vonattal bonyolítottuk le, de kipróbáltam a külföldön 

nagyon népszerű Blablacar-t is, ami azt jelenti, hogy az interneten jelentkezünk másokhoz, akik 

autóval teszik meg az utat. Ilyen módon nagyon sok embert ismertem meg, és nagyon sok 

érdekes történetet hallottam. Kényelmes és olcsó megoldás. 

 

 

 



További élmények 

A nyelvtudásnak köszönhetően nagyon sok olyan dolgot értem el, amire nem is számítottam. 

Már a második héten több állásajánlatot kaptam, többek között egy ügyvédi irodától, hogy egy 

bírósági végzést fordítsak magyarról olaszra. Nagyon izgalmas „munka” volt ez, sok új szót és 

kifejezést tanultam belőle. 

Az egész kint tartózkodás alatt pedig egyetlen negatív „élményem” akadt, amikor a 

bankkártyámat - valószínűleg az egyik vasútállomáson - lemásolták, majd a világ különböző 

pontjain költötték a pénzem. Nagyon megijedtem, de a szüleim és a bank segítségével kevesebb, 

mint egy hét alatt minden megoldódott és az új kártya, és az ellopott pénz is megérkezett. 

 

Zárásként 

Nagyon hálás vagyok a programnak azért, hogy lehetőségem adódott ezt a félévet 

Olaszországban tölteni. Életem legjobb döntése volt az, hogy beadtam a jelentkezésem és csak 

ajánlani tudom mindenkinek.  

 


