
Erasmus Foggiában 

2018 őszétől volt szerencsém közel fél évet tölteni Foggiában, Dél-Olaszországban. Foggia teljes 

mértékben hozza azt, amit egy olasz kis városról gondoltam: szűk utcácskák, pálmafák, kávézók és 

szieszta. A helyi olaszok többnyire vendégszeretők és kedvesek, de kevesen beszélnek angolul, akár 

kicsit is, erre készülni kell bármilyen ügyintézés során. Az egyetemen hasonló a helyzet, nem olyan 

könnyű elsőre megtalálni azokat a kurzusokat, azokat a tanárokat, ahol angolul vizsgázhatsz. Arra is 

érdemes felkészülni, hogy azokból a tárgyakból, amiket előre kinéztél a honlapon, mégsem 

biztosítanak angol nyelvű vizsgát (még akkor sem, ha a honlapon van angol nyelvű kurzusleírás és 

tematika).  Az órák szintén olaszul vannak megtartva és 2 és fél óra hosszúak, így az, akinek kicsit sem 

ismerős a nyelv, az valószínűleg keveset fogja az órákat látgatni, de az ottani egyetemen egyébként 

egyik órára sem kötelező járni, ezt már az Erasmus irodában közölték. A vizsgák ennek ellenére 

teljesíthetőek, megadják előre az angol nyelvű tananyagot (azoknak persze, akik így szeretnének 

vizsgázni), és valóban abból kérdeznek. Az egyetemen nincs konkrétan pszichológia szak, csak a 

különböző képzéseknek van egy-egy pszichológiához kapcsolódó kurzusa. Így is bőven lehet válogatni 

a tárgyak közül, viszont az angol anyag korlátoltsága miatt arra is érdemes felkészülni, hogy az adott 

tárgyat nem tudják majd itthon elismertetni.  

Az előzetes ügyintézések szerintem kifejezetten könnyen mentek, ebben nagy szerepe volt az ESN-

nek, a helyi Erasmus önkénteseknek, akik már a szálláskeresésnél nagy segítséget nyújtottak. Az 

albérletet képek alapján, egy táblázatból lehetett kiválasztani jó előre, minden más ügyintézést a 

tulajjal ők végeztek. Kijöttek elénk az érkezésünkkor, elkísértek a lakásba, és a szerződéskötésnél is 

végig segítettek, fordítottak.  

Foggia ugyan kis város, de esténként itt is pezsgő az élet, a délutáni sziesztával kontrasztban főleg. 

Remek éttermek vannak, igazi olasz pizzával és pasztával. A belvárosi sétáló utca esténként megtelik 

a helyiekkel; családok, fiatalok, idősek mind esti sétájukat járják, padokon beszélgetnek. Ez nagyon jó 

atmoszférát teremt a történelmi belvárosban. Az árak tapasztalatom szerint kicsit magasabbak, mint 

itthon, ez helytől és terméktől függően változik. A kis helyi boltok helyett érdemes a külvárosban 

található MD-be, vagy Lidl-be menni a nagyobb bevásárlásokhoz.  

Foggia földrajzilag kedvező helyen van, 40 perces buszozással máris a tengerparton lehetünk, 

bármelyik tengerparti városkát is vesszük célba: Manfredonia, Barletta, Trani stb. A legszebb úticél 

azonban, amit semmiképp sem hagyjatok ki; Vieste. A Gargano Nemzeti Park része, igazi fehér 

homokos sziklás tengerpart. Ide egyébként a helyi Erasmus diákszervezet (ESN) is minden évben 

szervez utazást, de egyénileg sem nehéz eljutni, Manfredoniából átszállás, azoknak, akik szeretnek 

kalandozni. Ezen kívül gyorsan és könnyen megközelíthető Bari, Nápoly, Róma, San Savero és szinte 

bármi, ha nem riadunk vissza néhány órás buszozástól. Erre számos lehetőség van, egyrészt a Flixbus, 

ami anyagilag az egyik legkedvezőbb választás, tapasztalatom szerint viszont a helyi olasz társaságok 

által indított járatok gyakrabban járnak, és az árban sincs nagy különbség. Ehhez azonban el kell 

sétálni a pályaudvarra és személyesen érdeklődni a menetrend után, ami a nyelvi akadályok miatt 

önmagában kalandos, de újra megemlítem, hogy ennek ellenére segítőkész emberekbe botlottunk 

minden ilyen szituációban.  

Az életre szóló élmények mellett önismereti gyarapodásban is gazdag volt az Olaszországban töltött 

idő, és szerintem senkinek nem lesz másképp.      Gagyi Szidónia 


