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Az Erasmus lehetőségéről már Bsc első évfolyamában is sokat hallottam, főként az
oktatóktól. Mindig is nagyszerű lehetőségként tekintettem rá, hogy egy idegen országban
élhessek és tanulhassak, ezáltal megismerve más kultúrákat és embereket egyaránt. Továbbá
egy, vagy akár több idegen nyelv gyakorlása, új nyelv elsajátítása mindenképpen az egyik
legvonzóbb tényezője számomra az ösztöndíjnak.
Célországnak Olaszországot választottam, azon belül is a Szicílián található Catania
városát. Mindig is megmagyarázhatatlan vonzalmat éreztem az olasz kultúra és életérzés iránt,
így nem volt kérdés, hogy ha lehetséges, akkor oda menjek. Első nehézségként azzal kerültem
szembe, hogy az olasz nyelvet mindezek ellenére nem beszéltem, viszont az adott tanszéken
nem volt lehetőség angol nyelvű órákat felvenni. Számos utána járás után végül megerősítette
a fogadó intézmény, hogy bár az órák olasz nyelven fognak folyni, tudnak biztosítani angol
nyelvű szakirodalmakat és az oktatók is kommunikálnak angolul. A további dokumentációk
lényegében gördülékenyek zajlottak, már amennyire az ilyesfajta hivatalos ügyintézések
történhetnek.
Kiutazás tekintetében a Wizz Air közvetlen járatával olcsón és egyszerűen eljuthatunk
Cataniaba, de a repülőjegyet mindenképpen sokkal korábban érdemes már megvenni. Az első
2-3 napra szobát béreltem ki, amíg nem találtam albérletet. Az ESN és AEGEE Erasmusos
szervezetek tagjai lakás keresés tekintetében nagyon segítőkészek és mindent megtesznek,
hogy végül mindenki találjon magának megfelelő szállást. Szerencsére nagyon hamar be
tudtam költözni egy két szobás albérletbe, amit egy német lánnyal osztottam meg. A lakás a
belváros szívében volt található, ahol a hét minden napján, minden órájában hatalmas zajt
kellett elviselni. Havidíjként 215 euró + elektromos áramot fizettünk fejenként, és bár a lakás
nem ért ennyit, még is inkább az albérletet ajánlom, mint sem a rosszul működő, hiányosan
felszerelt kollégiumokat. Költségek tekintetében azt kell, hogy mondjam, egy kis

odafigyeléssel az ösztöndíj akár 100%-osan fedezheti a kinti költségeket annak ellenére is,
hogy a magyarországi áraknál minden jóval magasabb.
A várost hatalmas nyüzsgés uralja, tele üzletekkel, éttermekkel, bárokkal, így bármit is
szeretnénk, minden megtalálunk. A közlekedést káosz jellemzi, mint ahogyan szinte minden
mást is. De ez Olaszország tekintetében nem meglepő, és amíg kezdetben néha dühítő volt,
addig az öt hónap végére sokkal inkább megmosolyogtató volt látni külföldiként. A
buszjáratok közlekedése jó és sűrűnek mondható, bár a menetrend sokkal inkább csak dísznek
van. A buszok nagyjából akkor jönnek, amikor kedvük tartja, vagy legalább is ezt a
benyomást kelti.
A helyi ESN, valamint az AEGEE tagjai is folyamatos programokat biztosítanak. Az
első két hónapban utazásokat is „szerveznek”, bár a szervezés kissé túlzás, mert nem az
erősségük. Ennek ellenére viszont mindenben szívesen segítenek bármire is van szükségünk,
közvetlenek és senkit nem hagynak magára a problémáival.

1. ábra Blue Grotto - Málta

Tanulmányaimat a Cataniai Egyetem geológia tanszékén töltöttem. Annak ellenére,
hogy itthon földrajzosoknak írták ki a szabad helyeket, én kifejezetten csakis
környezetföldrajzosoknak ajánlom, hiszen a kinti egyetemen olyan, hogy földrajz, mint külön
szak nincsen, ezáltal nem feltétlen a társadalomtudományos tárgyakat előnyben részesítő
diákoknak való.
Összességében az egyetemmel kapcsolatos egy-két negatív élményt szerencsére
ellensúlyozza maga az Erasmusos lét, a hely atmoszférája, a tagadhatatlan életszeretetük, a
folyamatos nyüzsgés, az ételeik, na és persze a gyönyörűbbnél gyönyörűbb tájak. A program

által – bár eddig is tudtam – még biztosabb lettem a jövőmet illetően, miszerint
Olaszországban dolgozzak és éljek a későbbiekben. Mindenképpen egy kihagyhatatlan
lehetőség, és minden bizonnyal sokak életét változtatja meg alapjaiban, köztük az enyémet is.

2. ábra Taormina tengerpartja

3. ábra Catania - Tengerpart és a háttérben emelkedő Etna

4. ábra Catania - Piazza Duomo a város jelképét jelentő elefánttal

