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2018. szeptember 14-én érkeztem meg Foggiába és az őszi szemesztert kint töltöttem 

pszichológus hallgatóként. Budapestről Bariba repülővel másfél óra az út. A repülőtérről van 

közvetlen busz Foggiába (sajnos nem mindig kedvező időpontban), valamint Bari 

központjából vonattal is el lehet jutni Foggiába. De repülhetsz Nápolyba is, ahonnan 

Flixbusszal 2 óra alatt Foggiába érsz, vagy akár Rómába is, bár onnan még egy 5 órás buszút 

Foggia.  

Amikor megérkeztünk, az ESN tagok már az állomáson vártak minket, hogy elkísérjenek 

bennünket a szállásunkra. Még a bőröndünket sem engedték, hogy magunk húzzuk, pedig 

meg kell hagyni nem kicsi bőröndről volt szó… A szállásra érve elmondták nekünk, hogy 

bármi segítség kell, vagy akár problémánk van, nyugodtan hívjuk őket. A lakáskeresésben is 

nagyon segítőkészek, a Facebook csoportban minden félévben kirakják egy táblázatban a 

szabad albérleteket árakkal és képekkel együtt, így a miatt sem kellett aggódnunk.  

Első ránézésre Foggia egy csendes kisvárosnak tűnt. Siesta időben végig sétálva a főutcán azt 

gondoltam, itt alig laknak. De minden este rá kellett, hogy jöjjek, ebben a városban is nagyon 

sok ember lakik. Maga a környék nem rejt magában túl sok érdekességet, de megvan a maga 

bája, ami a sok napsütéssel párosítva csodálatos élményt tud nyújtani. Aki szeret sétálni, 

annak itt bőven lehetősége lesz rá, mert őszintén szólva minden fontos hely messze van 

egymástól. Persze lehet használni a tömegközlekedést, de a busz általában sose jön időben, 

sőt, van, hogy nincs is menetrendje.  

Az ESN tagok majdnem minden vasárnap szerveznek túrákat Dél-Olaszország különböző 

helyeire. Szerintem érdemes rajtuk részt venni, mert egyrészt csodálatos helyekre el lehet 

velük jutni, másrészt pedig olcsóbban kijön belőle az ember, mintha magának szervezné meg. 

Puglia egész vidéke gyönyörű, többek között Polignano a mare, amit én személy szerint 

mindenképpen javaslok. Busszal Nápoly és Róma sincs messze, így egy látogatást ők is 

megérnek. Nápolytól nem messze található az Amalfi cost, ami szintén annyira csodálatos, 

hogy egyszer érdemes oda elmenni.  

Azt tudni kell, hogy a foggiai egyetemen nincs angol oktatás, így szakmailag nem érzem úgy, 

hogy fejlődtem volna. A tanárokkal való konzultáció sok esetben nehézkes volt, mivel nem 

beszélik annyira az angolt ők sem. Érdemes már a legelején tisztázni a tanárokkal, hogy mik a 

követelmények és, hogy mikor van lehetőség vizsgázni. Van lehetőség egy olasz kurzust 

felvenni 3 kreditért, ami hetente kétszer 2 óra. Számomra nem volt túl hasznos, mert teljesen a 

nulláról indultam, de úgy láttam, hogy aki egy kicsit tud olaszul, annak nagy előrelépést 

jelentett. Így mindenképp ajánlom, hogy ha Olaszországba szeretnél menni Erasmusra, tanuld 

egy kicsit a nyelvet előtte, mert könnyebb lesz. A városokban nem igazán beszélnek angolul, 

így szintén jó, ha tudsz legalább pár alapvető dolgot olaszul, hogy ne csak mutogatni kelljen.  

Az Erasmushoz hozzátartozik még a buli és az ismerkedés. Az ESN tagok mindig szerveznek 

különböző bulikat és úgynevezett movie nightokat, ahol lehetőség van a szórakozásra és az 

ismerkedésre egyaránt. Rengeteg különböző nemzetiségű embert ismerhettem meg, akikkel 



nagyon sok időt töltöttünk együtt. Kialakult egy kis csoportunk, akikkel rendszeresen főztünk 

együtt, kártyáztunk, vagy éppen pizzáztunk.  

Az olasz életről még talán annyit, hogy elsőre kicsit furcsa. Az emberek hétköznap délelőtt 

nyugodtan kávézgatnak, mintha senki nem dolgozna. Siesta időben felszívódik mindenki, egy 

lélek sincs az utcán és még a szökőkút is leáll. De este mintha újjáélednének és mindenki beül 

valahova vacsorázni vagy meginni valamit. Egyébként nagyon segítőkészek és kedvesek az 

olasz emberek, de ugyanakkor tolakodni is szeretnek, ha éppen sorban állsz. Foggiában az élet 

nem sokkal drágább, mint Budapesten, így az Erasmus ösztöndíjjal nagyrészt megoldható a 

kint tartózkodás. 

Mindent összevetve én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el, barátkozzon, 

utazzon és éljen egy fél évig olasz nyugalomban. Bármi kérdésetek lenne, keressetek 

nyugodtan Facebookon: Mercédesz Nógrádi 

 


