
Erasmus élménybeszámoló 

Az Állam- és Jogtudományi Kar kari újságába még novemberben írtam egy cikket az 
Erasmusszal kapcsolatosan az egyik csoporttársammal közösen, amelynek egyszerűen csak 
ezt a címet adtuk: Ember tervez… Nos azt hiszem valamit megérezhettünk előre, ugyanis az 
„Ember tervez, Isten végez” közmondás ebben a félévben kifejezetten aktuálissá vált minden 
Erasmus hallgató számára. 

Valószínűleg mindenkinek kialakul egy kép a fejében arról, hogy milyen is lesz a 
külföldön eltöltött időszak. Az Erasmus félévemről talán úgy tudnék beszámolni, mintha egy 
sci-fi regény kellős közepébe csöppentem volna bele, talán remek címe lenne a könyvnek a 
következő: „Stuck in Italy”.  

Harmadéves hallgatóként úgy gondoltam, hogy bedobom magam a mélyvízbe és Dél-
Olaszországban, Leccében töltök el egy kis időt, mint külföldi cserediák.  

 
A belvárost 3 kapun keresztül lehet megközelíteni, ez az egyikük amelyhez közel lakunk, Porta Rudiae a 

neve 



 
La dolce vita in Italia 

 
Lecce egyik főtere. Erről a mozaikról az a legenda járja a városban. hogyha valaki rálép, akkor az egyetemi 

vizsgái sikertelenek lesznek.  



 
Lecce legszebb temploma és egyben egyik kedvelt turista látványossága, a Santa Croce 

 

Arra most nem szeretnék részletesen kitérni, hogy az országban a helyzet hogyan 
változott meg egyik pillanatról a másikra úgy, hogy mindenki a saját lakásának rabjává vált, 
hiszen úgy gondolom, hogy az emberek követték napról napra a híreket, ezért csak egy pár 
szót szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatosan.  

  



 

Bár az élet odakint megállt, a közösségi médián ugyanúgy pörögtek az események, 
hiszen mindenki próbálta magát elfoglalni olyannyira, amennyire csak lehetett. Volt, aki egy 
saját kézműves boltot „nyitott” az Instagramon, mások fitnesz világbajnokokká nőtték ki 
magukat, én pedig azok közé tartoztam, akik a főzésben találták meg a kreativitásukat.  

 
Mediterrán zöldségleves parmezán sajtos falatkákkal 



 
Házi tiramisu 

  



 

A továbbiakban szeretném inkább a félév pozitív eseményeit bemutatni, hiszen akad 
belőlük bőven a koronavírus helyzettől függetlenül. Számomra a legfőbb szempont az 
Erasmusra jelentkezés során az volt, hogy utazhatok az országon belül. Mivel február közepén 
érkeztem, a kijárási tilalom kihirdetése előtt egyetlen helyre jutottunk el a városon kívül, 
Gallipoliba. Gallipoli egy kellemes hangulatú kikötőváros itt délen, mindegyikünk nagyon 
élvezte az ott eltöltött napot. 

 
Gallipoli főtere 



 
Gallipoli kikötője 

 
Naplemente Gallipoliban 



 
A baráti társaságunk egy része  

 

 

 

A kijárási tilalom megszűnését, valamint a koronavírus miatt hozott intézkedések 
enyhítését követően újból megtelt élettel a tartomány. Első utunk május 23-án San Cataldoba 
vezetett, amely egy kis tengerparti város. Ez volt az első olyan születésnapom, amit a 
tengernél töltöttem, szóval ez az élmény különösen a szívemhez nőtt .  



 
Legjobb szülinap San Cataldoban 

  



 

Egy héttel később Torre dell’Orsot látogattuk meg. Mivel az időjárás és a tenger elég 
hűvös volt, ezért fürdeni nem fürödtünk, de kárpótolt minket a kávé és az édesség, amiket az 
egyik közeli cukrászdában fogyasztottunk el, miközben a teraszról élveztük a tengerre nyíló 
kilátást. 

 
Torre dell’Orso csodaszép tengerpartja 

 
A magyar cserediákok és Catarina Portugáliából  



 
Délutáni kávézás és sütizés  

 

  



 

A következő vasárnapon Grotta della Poesiába mentünk, amely egy sziklás part és egy 
barlang is található ott. A legjobb elfoglaltság, amit kitaláltunk magunknak természetesen az 
volt, hogy a szikla tetejéről leugrottunk a vízbe.  

 
Grotta della Poesia 

A júniusi hónap egész eseménydúsan telt eddig, az egyik cserediák bérelt egy autót (itt 
Dél-Olaszországban ha nincs valakinek autója, akkor nagyon nehéz eljutni egyik pontból a 
másikba, hiszen a tömegközlekedés nincs jól összehangolva), így rengeteg helyet megnéztünk 
Pugliában.  

  



 

Nekem a személyes kedvencem Polignano a Mare volt, azt hiszem a képek magukért 
beszélnek, hogy miért.  

 
Sétáló utca Polignanoban 

 
Polignano a Mare 



 
Szeretnék én is itt egy lakást  

 
Girls just wanna have fun 

 

 

 



Santa Caterina is egy kis gyöngyszem ebben a régióban, a városban található egy 
akvárium is, ahol az itt honos tengeri állatvilág egyedeit ismerhettük meg. 

 
Santa Caterina 



 
Állatok a helyi akváriumban 

  



Ezen a héten Castroban jártunk, ami szintén egy csodaszép kisváros. Ha valaki esetleg 
a nyaralását jövőre Dél-Olaszországban tervezi tölteni, mindenképp ajánlom ezt a helyet és a 
vízibicikli bérlést is, mert megéri (15 euróba kerül óránként) és nagyon hangulatos, ahogyan 
az ember teker és közben a mélykék tenger terül el a szemei előtt. 

 
Castro partja 

 
Summer paradise 



 
Lengyel, magyar két jó barát  

 
Ilyen vidám volt az egész napunk! 

  



 

Összességében én csak annyit szeretnék mondani, hogy nem bántam meg, hogy ezt a 
félévet választottam az Erasmus félévemnek. Lehet, hogy az ESN-es programokat így mi nem 
élvezhettük ki, de minket cserediákokat jobban összehozott a kialakult helyzet, hiszen 
mindenki „egy csónakban evez”. Hálás vagyok a barátaimért, akiket itt megismerhettem, 
hálás vagyok azért, hogy megadatott ez a lehetőség számomra, hogy itt töltsek el egy félévet. 
Rengeteget tanultam saját magamról is, de talán azt mondanám, hogy a legnagyobb tanulság 
az volt, hogy bármennyire is legyen rossz a helyzet, ha mindenki összetart, akkor a legjobbat 
lehet kihozni mind önmagunkból, mind pedig az Eramus félévünkből. Nálunk ez az 
összetartás azóta is meg van és abban is biztos vagyok, hogy ezt évekig fogják az unokáim 
hallgatni.  

 

Figeczki Blanka 
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