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Arra gondoltam, hogy beszámolómat a leendő Foggiába készülőknek írom „jótanácsos” 

formában, hiszen ez az írás elsősorban nekik válhat hasznukra. 

Kedves leendő foggiai erasmusos! 

Szerencsére már igen sok beszámoló született Foggiáról, én is sokat elolvastam kiutazásom 

előtt, mind tele van hasznos informácóval. Én most arra törekednék, hogy pontokba szedve 

megosszam veled az általam legfontosabbnak tartott tapasztalataimat. 

1.) Tanulj olaszul! – Bár nem szükséges a kijutáshoz, sok nehézséget okoz, ha egyáltalán 

nem tudsz olaszul, mint én… Ezen a környéken senki sem beszél angolul, még a 

tanárok és a diákok sem az egyetemen. Sajnos sokszor meggyűlt a bajom azzal is, 

hogy a főbérlővel nem tudtam kommunikálni. Persze nem kell aggódni, felül lehet 

ezen is kerekedni, de biztos vagyok benne, hogy sok stressztől kímélt volna meg, ha 

legalább B1-es szinten tudok olaszul. 

2.) Vigyázz az értékeidre (főleg a bulikban)! – Ez roppant általános, tudom, de mégis 

kiemelném. Sajnos Nápolyban az egyik barátnőm pénztárcáját ellopták a Napoli 

Spring Break nevű ESN által szervezett program egyik bulijában. Nagyon macerás és 

költséges az ügyek intézése, Rómába kell utazni az elveszett okmányok pótlása miatt, 

tehát amennyire lehet, ügyelj az okmányaidra. Kellő odafigyeléssel ez elkerülhető. 

3.) Lakáskérdés – A piszkos anyagiak.  

Sajnos kollégiumban lakni nem volt lehetőségem, és nem is hallottam olyan 

erasmusosról, akinek sikerült volna bekerülnie Foggiában az egyetemi kollégiumba. 

Az albérlet kiválasztásában segít az ESN, de anyagilag jobban járhat az ember, ha 

magának keres szállást és jobban utánanéz a dolgoknak (persze amennyiben ért 

olaszul), én sajnos ezt nem tettem. A lakótársaimmal hihetetlen szerencsém volt, egy 

angol és két francia lánnyal laktam együtt. 

A havi lakbérem 220 euró volt. Viszont később jött a nem túl kellemes meglepetés, 

amikor kiderült, hogy mennyit kell még pluszban fizetnem a számlák és különböző 

költségek miatt. Végül 330 euró/hó lett, sajnos fogalmam sincs, hogy miért, mert a 

számlákat csak a főbérlő látta... (A Guide-ban, amit az egyetemtől kaptunk, az 

szerepelt, hogy a számlákért általában 20-30 eurót kell fizetni, számoljunk azzal, hogy 

hideg tél volt és adjuk hozzá az internetköltséget is, még mindig jócskán soknak érzem 

ezt a 114 eurót.) Ha visszamehetnék az időben, ezt már az elején tisztáznám a 

főbérlővel, hogy mire számíthatok és úgy állapodnék meg, úgy választanék szállást, 

hogy a teljes költséggel tisztában vagyok. (Szerződést persze senki sem ír…)  

4.) Lakáskérdés 2. – Elhelyezkedés 

Nagyon megéri, ha a központban van a lakás, még ha emiatt kicsit többe is kerül, 

hiszen a programok, bulik mind a központban vannak. Nekem nem sikerült 

megállapítanom, hogy Foggia mennyire biztonságos vagy sem más városokhoz képest, 

nekem személy szerint semmilyen negatív tapasztalatom nem volt, de hallottam 

„rémtörténeteket”. Mikor megérkeztem, többen is figyelmeztettek arra, hogy vigyázni 

kell nagyon, nem szabad egyedül mászkálni éjszaka. Az egyik barátnőm először a 

központtól 30 percre lakott gyalog, majd beköltözött ő is Foggia szívébe, mert nem 

tudott részt venni az esti/éjszakai programokon, mert félt egyedül hazasétálni éjjel, ez 



pedig egyértelműen nem éri meg azt a 10-20 megsprórolt eurót. Tehát én azt javaslom, 

hogy amennyiben szeretnél részt venni a bulikban, a központhoz közeli albérletet 

válassz.  

5.) Főzz! – Mikor ezt tanácsolta nekem Évi pár hónappal a kiutazásom előtt, csak 

nevettem. Soha életemben nem főztem előtte pár különleges alkalmat leszámítva. 

Foggiában két hét után szinte minden nap főztem. Hogy miért? Mert hiányoztak a 

szeretett ízek, ételek. Foggiában csak a pizzát készítik igazán jól. (+info: A két 

kedvenc pizzériám: 1.) La Fasina, nagyjából 5 euróba kerül egy pizza, 2.) Ettore 

Pizzeria, tömegre adják a pizzát, mindig tele van helyiekkel, nekem általában 3 euróba 

került egy vacsorányi pizza.)  Sokkal olcsóbb is, mint kész ételt venni, akár a menzán, 

akár valami kifőzdében veszed és ezek minőségével nekem komoly problémáim 

voltak. Az is egy érv a főzés mellett, hogy remek közös program lehet, mi 

számtalanszor főztünk együtt a barátaimmal, szuper vacsorákat szerveztünk. És az 

utolsó ok, hogy általában bőven van rá ideje az embernek, nekem csak 3 kurzusom 

volt itt Foggiában, így alig kellett bejárni az egyetemre. 

6.) Barátkozz! – Nemzetközi kapcsolatok építése 

Olyan szerencsés voltam, hogy volt lehetőségem Spanyolországban tölteni két hetet az 

egyik barátnőmnél, akit Foggiában ismertem meg. Hatalmas élmény megismerni más 

kultúrákat a különböző nemzetiségű barátokon keresztül.  

7.) Utazz! Ismerd meg a környéket! 

Foggia elhelyezkedése csodálatos. Pár óra utazással mesés helyekre juthat el az ember. 

Az ESN rengeteg kirándulást szervez, megfizethető áron, az egynaposakat 

mindenképpen ajánlom. A többnapos kirándulások már nem annyira jók, hiszen a 

nagy csapattal nem tud kellően hatékony lenni egy ilyen kirándulás (érstd: a nap nagy 

része várakozással telik városnézés helyett). Amennyiben a nagy társaságot és a 

bulikat preferálod, akkor neked való az ESNes többnapos kirándulás is, de ha inkább 

az a típus vagy, aki nappal minél több mindent szeretne látni és bejárni, akkor azt 

javaslom, hogy inkább magadnak, pár baráttal szervezd meg a kirándulást.  

8.) Dokumentálj! – A végére egy hasznos tanács, amit szerencsére én is megfogadtam 

Bármilyen formában, írás, blogolás, fényképezés, videózás, jegyek/belépők gyűjtése. 

Talán így elsőre magától értetődőnek tűnik, de szerintem fontos, hogy később is 

tudatosan figyeljünk rá, mert aki nincs hozzászokva, hogy dokumentálja a 

mindennapjait, annak ez bizony plusz energia és nem kis feladat. Ugyanakkor minden 

bizonnyal megéri, hiszen már most nagyszerű visszanézni ezeket az emlékeket. Nagy 

valószínűséggel az erasmusos félév/év a legélménydúsabb időszak az egyetemi évek 

alatt mindenki számára. Ennyi új dolgot megtapasztalni, ennyit utazni szerintem már 

sosem fogok egy félév alatt. 

+1.) Lazíts! – avagy sajátíts el remek stresszkezelési technikákat. 

Lehet, hogy csak a személyiségemből fakadóan volt számomra szinte elviselhetetlen, hogy a 

vizsgák előtt simán belefér, hogy 3-4-5 órán keresztül várni kell egy levegőtlen, meleg, 

nagyjából száz dél-olasz lánytól hangos teremben, de számomra ez egy rémálom volt. Így 

olvasva, lehet, hogy nem tűnik olyan borzalmasnak, de tényleg érdemes felkészülni erre 

lelkileg és egy nagymamás jó tanács: mindenképpen üdítővel és ennivalóval felszerelkezve 

indulj vizsgázni! Arra is készülj fel, hogy senki sem fog az emailekre válaszolni, így 

lényegében semmilyen információd nem lesz előre a vizsgáról azon kívül, hogy melyik napon 



van a vizsga (jó esetben, ha nem teszik át). (Javaslom, hogy boomerangon keresztül küldj 

emaileket, mert így legalább azt látod, hogy megnyitották az emailt.)  

 

Sok sikert és élményekben gazdag erasmusos szemesztert kívánok! 

Adorján Fanni Vivien 

2017. július 23. 


