
Erasmus Foggia 2018/19 –Rideg Dominika 

 

2018 Szeptember 14.-én érkeztem Foggiába egy félévre, ami fantasztikus élmény volt.  

 

Megérkezvén már a vasútállomáson nagy fogadó bizottság várt minket, hogy elkísérjenek a 

lakásba, amit béreltünk. Nagy dolognak tartom és óriás tisztelet övezi a részemről az itteni 

ESN munkáját, hiszen amikor megékezel egy idegen városba és tudod, hogy valaki vár rád, 

elkísér és cipeli a bőröndöd, a világot tudja jelenti. A lakáskereséstől kezdve mindenben 

számíthattunk rájuk. Kis túlzással 0-24-ben lehetett őket hívni, bármilyen gonddal és bajjal, 

ők megoldották. 

 

A tanulmányokról  azt mondanám, hogy szakmailag nem nyújt sokat az itteni egyetem. A 

segítőkészségük mellett meglehetősen nagy a szervezetlenség az egyetemen és az 

ügyintézésben, de ezt túl lehet élni, csak kicsit rámenősebbnek kell lenni. Sokszor az volt az 

érzésem, hogy nem értik mit stresszelek ennyit, de ez hozzátartozik az itteni életstílushoz.  

 

Foggiát nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy kis burkot, csendes kisváros, az embereket 

teljesen hidegen hagyja a külvilág, ami először furcsa lehet, de én meglehetősen élveztem 

őket figyelni, ahogy „Boldog Vasárnapot” kívánnak egymásnak, ezt én rendkívül helyesnek 

találtam. Ami biztos, hogy szívrohamot nem fognak kapni, hétköznap 10 óra körül még a 

kávéházakban andalognak, a megszokott kis kávé - croissant párossal. Utána 13:30h tájékán 

bezárnak és ha szerencsénk volt 17:00 felé újra kinyitott minden. Természetesen angolul nem 

tudnak és nem is akarnak, csak az olasz nyelv létezik számukra. Személy szerint én imádtam a 

várost, pont azt a nyugalmat nyújtotta nekem, amire szükségem volt. Ami számomra még 

nagy pozitívum volt, hogy a belvárosban laktam, így bárhova eljutottam gyalog, tehát nem 

kellett tömegközlekedésre költeni, valamint félni, hogy eltévedek, vagy rossz buszra szállok. 

  

Az Erasmus élet egyik legfontosabb része az ismerkedés és a barátokkal együtt töltött idő. 

Rengeteg embert ismertem meg különböző országokból. A szívem szakadt meg, mikor ott 

kellett hagynom a barátaimat, ezek a kapcsolatok nem csak néhány hónapra szóltak, hanem 

egy egész életre.  Nagyon sok időt töltöttünk együtt főzéssel, a magyar-török vacsora 

majdnem minden héten program volt, valamint utazással. 

 

A Foggiai Egyetemen sajnos az órák nem elérhetők angolul, sok diák csak akkor szembesül 

ezzel a ténnyel, amikor megérkezik. A tanárokkal az év elején találkoztunk, amikor is kaptunk 

valami feladatot angolul és a félév végén ebből volt a vizsga. Amit fontos tudni, hogy ezt nem 

mindenki engedélyezi. Nekem le kellett adnom egy tárgya, mert a tanár még társalgási szinten 

sem beszélt angolul. Ha Foggiába utazol mindenképpen tanulj olaszul. Én 5 hónap alatt egész 

jól belejöttem, és a B1-es szintre eljutottam, amit itthon szeretnék folytatni és B2-re 

fejleszteni. Nagyon fontos, hogy vegyél részt az olaszórákon, még ha teher is, mert 1. ingyen 

van, 2. sokat nyerhetsz vele és befejezheted az Erasmust nulla új nyelvismerettel, vagy egy 

B1-B2-es szinten is. Rajtad múlik. Nyelvtanulás szempontjából nagyon jó volt itt lenni. 

 



Mint már említettem az ESN csoport mindig segít! Segítenek lakást keresni,  (a szobaárak kb. 

150-300-ig vannak, a rezsi elég sok, mi négyen laktunk és fejenként 40-50 eurót fizettünk 

vagy többet), egy napos utakat szerveznek általában minden vasárnap, mert aznap nem 

nagyon tudsz amúgy sem mit csinálni. Ezeken érdemes részt venni, mert tudsz ismerkedni és 

új emberekkel időt tölteni. Valamint sokkal olcsóbb, mintha magadtól mennél például 

Nápolyba. Bulikat is szerveznek, amik szerintem elég gagyik, de arra, hogy iszogass a 

barátaiddal, arra jók. Spanyol zene megy látástól-vakulásig. 

 

Ami engem illet én majdnem az összes útra befizettem, amit ők szerveztek, tehát Dél-

Olaszország legszebb helyeit mondhatom, hogy bejártam, persze még volna mit nézni 

biztosan. Barátokkal, saját szervezésben voltam még Rómába, Máltán és Madridban (nagyon 

olcsók a repülőjegyek Bariból, érdemes nézni). 

 

Összefoglalva életem legjobb szemeszterét töltöttem Foggiában, mindenkinek csak ajánlani 

tudom. Sohasem fogom elfelejteni ezeket az élményeket és bármikor belevágnék újra. 

 


