Erasmus + hallgatói beszámoló, Turcsák Dorina
Catania, Szicília (2015. október – 2016. február)
-

Miért nem mész? Mekkora buli már!
Erasmus? Bolond vagy, ha nem jelentkezel!
Úristen, Szicíliába mész? De ott maffia van!

Ilyen, és ehhez hasonló kijelentések hangoztak el mikor egy évvel ezelőtt beadtam az Erasmus
tanulmányi pályázatom. A többiekkel, ellentéttel nekem nem a maffia jutott eszembe először
Szicília hallatán. Azért választottam a várost mivel korábban már jártam a szigeten, és az első
látásra szerelem volt, valamint mindenképpen olasz nyelvterületre szerettem volna menni. Nyelvi
akadályokat nem, csak a saját kezdeti bizonytalanságomat kellett legyőznöm. Íme az én
történetem, néhány jó tanáccsal! 
1. Papírmunka
Az egész procedúra legutálatosabb része, de ezen át kell esni. Én szerencsésnek mondhatom
magam, mivel nekem 2 hétén belül minden szükséges papírt elküldtek, olyan is volt hogy egy
órán belül válaszoltak az e-mailre, pedig magam is ismerem, és ott is megtapasztalhattam az
olasz munkamorált.
Aki Erasmusra adja a fejét annak érdemes az egyetem honlapját böngészni, ahol megtalálható
az aktuális kurzuslista, koordinátorok stb, valamint külön oldal a bejövő Erasmus diákoknak
Hivatalos honlap: www.unict.it
Kurzuslista (2015-2016) Didattica  Offerta formativa, Laurea triennale (L) = BSc
Laurea Magistrale (LM) = MSc kurzusok
http://unict.it/content/offerta-formativa-2015-2016
Eramus oldal: Internazionale  Staff Incoming  Erasmus study/ traineeships
http://www.unict.it/en/international-mobility
Itt megtalálható minden fontos dátum, és határidő, kitöltendő papírok koordinátorok listája,
stb.
Az oktatás nyelve 90%-ban az olasz, az egyetem minden esetben min. A2-es olasz nyelvtudást
vár el, ez papíron elég, élőben kevés, ennél magabiztosabb olasz tudást javaslok, az ügyintézés
miatt, mivel az angol nyelv használata nem minden esetben megoldott.
2. Érkezés
A legkényelmesebb megoldás a repülőút, Budapestről a WizzAir-nek van közvetlen járat van
Cataniába, az út mindössze 2 óra, illetve római átszállással lehet még menni, az Alitalia járataival.
A reptérről a városba a legkényelmesebben az Alibus járataival lehet eljutni, a jegy ára 4 €.
Bővebb infó: http://www.amt.ct.it/?page_id=2610

Egy kis segítség a városhoz, térkép:
http://i1.wp.com/images.catania.liveuniversity.it/sites/2/2015/05/mappa-di-catania-2015.jpg
3. Szállás
Én kollégiumot kértem és kaptam, a város központjában frekventált helyen, aminek megvoltak
előnyei és hátrányai. Előny hogy közel volt a belvároshoz, hátrány hogy a főutcára néz, így elég
forgalmas, a sziréna és a dudaszó mindennapos, szinte éjjel-nappal, valamint a kollégium
közelében 3 templom is volt, napi 3x harangozással.
Az Erasmusos diákok jelenleg 2 kollégium közül választhatnak, a Toscano Scuderi-t, ahol én
laktam, ahol saját konyha, fürdőszoba, wifi, mosógép volt. Másik lehetőség a Caracciolo, a
városközponttól kicsit távolabb, konyha és saját fürdő nélkül. Az utóbbit a 2016 év végén bezárják
és új kollégium lesz kijelölve. A díjak az ottlétem alatt egyágyas szobáért 180, kétágyas szobáért
120 € volt. Úgy tudom, a 2016-os év tavaszi szemeszterében emelték az árakat, 210 és 160 €-ra. Az
albérletek felszereltség, valamint közös vagy saját szoba függvényében havi 150-250 € között
mozognak, plusz 30-50 € rezsiköltséggel. Albérletkeresésben a helyi diákszervezetek tudnak
segíteni, azt tanácsolják otthonról nem érdemes foglalni, sem előrefizetni.
Kollégiumi helyigényléshez az ERSU irodával kell felvenni a kapcsolatot, az ügyintézőt Signora
Ranno-nak hívják, a fogadóleveledet kell csatolni az e-mailhez, a további teendőket te is e-mailben
kapod.
E-mail: erasmus@ersucatania.gov.it
4. Oktatás:
Geográfus hallgató vagyok, a catania-i egyetem kínálatából a környezetvédelem szakot
választottam, ahol környezetértékelést, és környezeti hatásvizsgálati módszerekről szóló kurzust
hallgattam. Az oktatás olasz nyelven folyt, a tanárok nagyon segítőkészek és lelkesek voltak,
összesen 2-en voltunk Erasmus diákok, én és egy spanyol lány. Az órák érdekes voltak, sok
gyakorlati példával, még egy terepgyakorlaton is részt vettem.
5. Közlekedés
Catanián kívül érdemes más várost is meglátogatni, mint Acireale, Siracusa, vagy akár messzebb
is merészkedhetünk Palermo vagy Lipari irányába.
A városi buszjáratokról bővebb infó itt: http://www.amt.ct.it/
A legtöbb busz a főpályaudvarról (Stazione Centrale) vagy a Piazza Borsellino (Alcalá) –ról indul.
Jegyet a buszon, vagy a trafikokban (Tabaccheria) vehetsz, 1€-ért .



-

Tipp: A strandjárat a D jelzésű busz, ( Lidi, Playa) Piazza Borsellino-ról
Dechlaton: Autobus di linea AMT 523 , piazza Borsellino
Porte di Catania: Autobus di linea AMT 523 , piazza Borsellino
Ikea: Autobus di linea AMT 439, piazza Borsellino
Távolsági buszjáratok:
Sais Autolinee: http://wwwnew.saisautolinee.it/?cmd=home
Jegyiroda: Catania, Via D'Amico, 181 (Piazza Stazione FS)

 AST Sicilia :http://www.aziendasicilianatrasporti.it/
- Jegyiroda: Catania, Via Don Luigi Struzo (Piazza Stazione FS)
 Tipp: Ez a társaság az Etnára is indít buszt minden nap a Stazione Centrale-ról, 8,15-kor, és
16,30-kor indul vissza. Jegyet a buszon vehetsz, 6,60€.
Vonatok:
 Treintalia
- http://www.trenitalia.com/
 Metró, Ferrovia Circumetnea
http://www.circumetnea.it/linee_orari.php
http://www.circumetnea.it/linee_orari_ferrovia/genn.%202016%20-.pdf
Etnapolis  Valcorrente, retúrjegy (Andata/Ritorno) 3,60 €
6. Szabadidő
A helyi diákszervezetek nem hagynak egyedül
szórakozni, folyamatosan ellátnak programokkal,
kirándulásokkal. Az unalom szó nem szerepel a
szótárukban.
A városban amerre csak mész kávézók, cukrászdák
várnak finomabbnál finomabb dolgokkal. A fiatalok
legnépszerűbb találkozóhelye, és a legnépszerűbb
bárok, éttermek a Piazza Teatro Massimo környékén van, mint például a Lollipop, vagy a
Panecaldo.
 Tipp: Ezen a téren kapható a város legjobb fagyijai is, az Ice Comis Caffé-ban,
mindenképpen próbáld ki a Sette Veli di pistacchio-t. 
7. Vásárlás
Ebben a városban néha olyan érzésed lesz, hogy itt az emberek mást sem csinálnak csak
vásárolnak. Teljesen mindegy milyen napszak van, akárki jön szembe veled, 5ből 5nek van kezébe
szatyor a legújabb szerzeményeivel, amire a város főutcáján ( Via Etnea) található márkák (H&M,
Benetton, Zara, stb.) nyomós okot adnak. Sajnos az árak nem egyetemi pénztárcához vannak
szabva, de érdemes nézelődni, jó akciókat is ki lehet fogni.
 Tipp: Ajánlom a Terranova ruhaüzletet és a Primadonna cipőket 
A finom ebédhez, vagy vacsorához a hozzávalókat érdemes a piacról, vagyis a Fiera-ról (Fiera
luni, Piazza Carlo Alberto) beszerezni.
Itt nagyon jutányos áron bevásárolhatsz a friss zöldségekből és gyümölcsökből, ezen kívül itt
bolhapiac is működik. Bármire van szükséged, először itt nézz körül, és biztos, hogy megtalálod,
amit keresel. A piac reggel 9től olyan 13 óráig tart. A tömeg miatt a zsebesekkel nem árt vigyázni.

További zöldség, gyümölcs és halpiac működik a Dóm tértől nem messze, ez a Pescheria, ide is
érdemes ellátogatni.
A spórolásban az eurós boltok segítenek, itt minden egyéb dolgot beszerezhetsz, ami a
háztartáshoz kellene, például itt: Via Matteo Renato Imbriani (a sarkon) vagy itt: Punto Shopping,
Via Delle Medaglie D'oro.
Élelmiszer: Eurospin, Decó,Simply
További boltok: http://www.tuttocitta.it/supermercati-e-centri-commerciali/catania
8. Catania
Amit mindenképpen érdemes kipróbálni, megkóstolni, illetve felkeresni a városba:
 Cannolo alla ricotta, a legfinomabbat A Caffeteria Etnea-ban találod (2 €)
 Arancino, sült rízsgolyó, többféle ízben, finom, nagyon laktató (1€)
 Crispelle con ricotta/ al miele, olajban sült rízsfánk, mézzel, vagy sós ricottáva töltve (10
€/kg)
 Pasta alla Norma, a város helyi étele, a padlizsános tészta, kötelező!
 Klassz étterem, jó pizzás hely, baráti vacsorák tökéletes helyszíne: Al Vicolo Pizza & Vino
(Via del Colosseo 5/7 )
 Apericena, kellemes kiülős, beszélgetős, borozgatós hely: Cantina al Massimo, Via Teatro
Massimo 10, kipróbálandó: Zibibbo, Vino nero, Vino di Mandorla ( 1-2 €)
 Monastero dei Benedettini, kolostor, jelenlegi egyetemi campus, (idegenvezetés, 6 €)
 Botanikus Kert
 Cattedrale di Sant’Agata, főtér, Fontana Amenano, Piazza Duomo
 Chiesa di Badia di Sant’Agata,
látogatható kupola, pazar kilátás a
városra (3 €)
 San Giovanni Li Cuti, fekete homokos,
sziklás strand
Sok sikert és kellemes időtöltést Cataniaban, kívánom, hogy olyan jól érezd magad
mint ahogy én éreztem magam, utazz, láss,
barátkozz, (egyél jókat  ), mivel erről szól
az Erasmus !
Ciao,
Dorina

