Bemutatkozás
Kedves olvasó! Nagyon örülök, hogy megoszthatom veled az
élményeimet, tapasztalataimat, melyeket az Erasmus+
részképzés során éltem át. Maros Boglárka vagyok,
Kereskedelem és Marketing alapképzési szakon tanulok, és a
hatodik félévet választottam a kiutazásom időszakára. Az
Erasmus számomra nem volt ismeretlen, hiszen korábban
voltam már mentor és így megtapasztalhattam a program
egyik oldalát, de aztán úgy döntöttem, hogy tudni szeretném
azt is, hogy milyen a másik oldalon lenni – cserediákként.

Választás indoklása
A Bergamo-i egyetem eleinte a második
volt az egyetemi listámon, de egy
telefonhívás
az
olasz
Erasmus
koordinátorral
megváltoztatta
a
döntésemet a kedvessége és a
vendégszeretete miatt. A telefonban
megvitattuk, hogy nem szükséges
beszélnem az ország nyelvét B1 szinten
ahhoz, hogy az egyetemen tanulhassak, ha
angolul végzem a kurzust (ez után nagyon
fontos utánaérdeklődni, mert nem
mindenhol kérik az adott nyelvi szintet,
ahol meg van jelölve, de érdemes némi alappal rendelkezni a biztonság kedvéért). Fontosnak
tartottam, hogy egy színvonalas, nyugat-európai egyetemen tanulhassak, és bár az olasz
egyetemek nem túl híresek az összeszedettségükről és a határidők tartásáról, a Bergamo-i
egyetem ez alól kivételt képez. Mindenről időben információt kaptam, esélyem sem volt
elcsúszni, hiszen rendszeresen pontos és részletes leírást kaptam e-mailben a teendőimről. Na
és aztán elég csak ránézni erre a városra, és a döntés egyértelmű.:)

Az utazás
Nagyon kényelmes, közvetlen, olcsó és gyors eljutni
Miskolcról ide, hiszen Budapestig egy Oszkár vagy
vonat, onnantól egy metró, aztán a repülőtéri busz és
a közvetlen járat Milano Bergamo-ba. A repülőtér
mellett pedig van egy buszpályaudvar, ahonnan a
buszok bevisznek a város bármely pontjára. Ez volt
életem első repülése, életem első útja egyedül, szóval
nem voltam túl tapasztalt és kicsit izgultam is, de hála
Istennek minden rendben volt.

Szállás
Az apartmanért 300 euró depozitot kellett
fizetnem a kiutazásom előtt, majd 100 euró
nyilvántartásba vételi költséget kellett fizetnem
az accomodation office-nak. Ezt követően 360
eurót fizettem havonta, de az otthonom minden
centet megért – az egyik legjobb apartman volt
az összes közül. Elhelyezkedését tekintve a Via
dei Caniana-tól, vagyis az egyetem gazdasági
campus-ának utcájától 5 perc sétára volt. Az
utca, amiben laktam a Via Sicilia nevet viselte,
tágas, világos, otthonos, hatalmas tér, szép
konyha, két erkély (az egyik az én szobámban,
ahonnan ráláttam a magasvárosra: „Cittá Alta”, a
másik pedig a konyhában, ahonnan láttuk a
szomszéd kertjét és a kutyákat), gyönyörűen kicsempézett fürdőszoba káddal és zuhanyzóval,
magas minőségű mosógéppel, csapteleppel. Négy szoba volt, amelyet kezdetben be is
töltöttünk: rajtam kívül két mexikói lány érkezett és egy brazil lány a második szemeszterét is
itt töltötte. A koronavírus miatt a két mexikói lány hazament, de a brazil lány itt maradt velem,
így együtt voltunk a karantén ideje alatt.

Megélhetési költségek
Mindenekelőtt szeretném felhívni rá a figyelmedet, hogy az alapösztöndíj nem lesz elég, hogyha
itt szeretnél tölteni egy félévet. Szükséges egyéb kiegészítő támogatás és/vagy ösztöndíj, mert
az árszínvonalak nyugat-európaiak, és az alap ösztöndíj csupán a létfenntartásra lenne elég.
Amikor külföldre jöttem, már az első hónapban végeztem egy pénzügyi kalkulációt, hogy
mennyit kell kifizetnem az apartmanra, a buszbérletre (amely 24 euró lett volna havonta, ha
nincs a világjárvány), és a teljes összeget felosztottam a hónapokra, amíg ott tartózkodtam. Ez
nagyon ajánlatos lépés, mert egyszerre utalja ki az egyetem az ösztöndíjat. Először nagyon
soknak tűnik, de könnyen el lehet csúszni a költekezéssel, mert a szolgáltatások borzasztóan
drágák, főleg a magasvárosban, ahol turisztikai árak vannak (250ml-es Coca Cola 5 euró, 150ml
forró csoki 5 euró, Aperol Spritz 6 euró, tea, kávé 2-4 euró), de az alvárosban (Cittá Bassa)
kedvezőbb árakat is lehet találni, bár a frissen facsart narancslé is 3,5 euró. Ha még utazol is,
számítani kell rá, hogy a többi városban is hasonlóan magas az árszínvonal. Az utazáshoz
egyébként a Trenitalia-t nagyon ajánlom, szuper volt.:)
Ami a bevásárlást illeti, a hús kétszer annyiba kerül átlagosan, mint otthon, és egyes zöldségek
és gyümölcsök csillagos áron vannak (pl. 1 kg narancs 2,68 euróért, fél kg eper 3,48 euróért,
vágott mangó és papaya 4-5 euróért, brokkoli-karfiol 3 euró…) és a zabpehely (amit otthon
például nagyon sokat ettem) sajnos nagyon drága, otthon 200 forintért lehet venni, itt pedig
2,6 euró a minimum. Az egészséges életmód tehát költségesebb, de ki lehet fogni a jó
ajánlatokat, csak nagyon figyelmesnek és tudatosnak kell lenni.

Az iskola
Az otthonom elhelyezkedése nagyon kedvező volt, mert a Via San
Bernardino főút egy mellékágát képezte, ami közel volt mind az
iskolához, mind a hivatalos intézményekhez, így az Erasmus
irodához is. A koordinátorok nagyon segítőkészek voltak a
hivatalos papírok intézésében, kaptunk egy egyetemi kártyát is,
amellyel az ebédlőben kedvezményt kaptunk és igénybe vehettük
a könyvtár szolgáltatásait, illetve nyomtathattunk stb. A
koronavírusból kifolyólag ezt a kártyát végül nem használtam ki,
de nagyon hasznosnak találtam a megoldást.
Az épületet szépnek találtam mind
kívülről, mind belülről, a színes falak
segítettek abban, hogy megtaláljam a
keresett teremhez vezető utat a legelején.
Sajnos nem minden volt az órarendben
egyértelmű,
mert
volt
néhány
változtatgatás eleinte, így eltévedtem
egy-kétszer.

Az első héten egy olasz gyorstalpaló, intenzív nyelvi kurzusban vettem részt, ahol megtanultam
jónéhány hasznos kifejezést és szófordulatot, majd online felületen folytattam egy általános
olasz kurzussal a többi órámmal együtt a járványhelyzet miatt. Mind az oktatás, mind a vizsgázás
online felületen történt Microsoft Teams, Google Meet és a Big Blue Button segítségével, az
iskolám nagyon profi módon oldotta meg a távoktatást.
Kifejezetten meglepődtem azon, hogy az olasz tanítási rendszer mennyivel különböző attól,
amit otthon megtapasztaltam. Otthon inkább passzív az óra, a hallgatók figyelnek, kevésbé
szeretnek válaszolni és kellemetlenül érzik magukat, ha tudják a választ, mert nem szeretnék
felhívni magukra a figyelmet. Ha az oktató feltesz egy kérdést, csend következik, nagyjából egykét ember válaszol, akik így a többiek ellenszenvét válthatják ki. Itt ez másképp volt. Otthon,
mielőtt feleltem egy kérdésre, mindig vártam, hogy hátha valaki szeretne felszólalni előttem,
idekint pedig ugyanígy cselekedtem, de amíg vártam, addig 10 ember megválaszolta helyettem
a kérdést. Szóhoz sem jutottam, mert mind élőben, fizikális oktatás keretein belül, mind az
interneten online órák keretében zengtek a mikrofonok, repültek a kezek, csak úgy repdestek
a válaszok, ráadásul nem is akármilyenek. A diákok magabiztosak és felkészültek voltak, extra
feladatokat is csináltak az órákra, egymás között is beszélgettek, és nagyon aktívak voltak. Nem
működő mikrofonnal a laptopomon ültem a monitor előtt elkerekedett szemekkel, hogy hogy
lehetséges ez.
A diákok nem féltek, hogy leégnek a rossz válasszal, igazából egyáltalán nem foglalkoztak azzal,
hogy mit gondolnak a többiek, és itt tudatosult bennem ez a kulturális különbség. Olykor
kényelmetlen volt ez az aktivitás, bevallom, hiszen van, hogy jobban esik csak hallgatni. Számos
csapatmunka volt az órák közben, ahol beszélni, egyeztetni, kutatni kellett időre, és összeállítani

egy rövid prezentációt, majd elmondani a többieknek az eredményeinket így dolgozva fel az
anyagot. Összességében nagyon hálás vagyok mindezért, mert a bennem rejlő csapatszellem
igazán megerősödött, és mostmár szélesebb perspektívából tudom szemlélni a világot.

A koronavírus
Bergamo-ban, ami sokáig a járvány középpontja volt, nem volt opció a kijárás, a város
felfedezése, az utazás, az ismerkedés, az összejövetelek tartása pedig végképp. Pánikoltak az
emberek, hatalmas távolságokra álltak egymástól, gyanúval néztek egymásra és félelemben
éltek nap mint nap. A járvány csúcsán emlékszem, hogy üres volt a főút, csend volt mindenütt,
a borús ég alatt kint lógtak az olasz zászlók és a minden rendben lesz felirat a szivárvánnyal
együtt mindenhol.

Sokan kérdezték tőlem, hogy nem lenne-e jobb hazamenni, nem félek-e, nem érzem-e magam
rosszul, hogy nem tudok utazni és keresztül lett húzva a csereprogramom. Optimista vagyok
alapvetően, ezért a jót kerestem a helyzetben, de őszintén mondom, hogy nem lettem volna
képes végigcsinálni az egészet, ha nem találom meg a félévem elején Istent. Őszintén hiszem,
hogy véletlenek nincsenek – éppen Olaszországban, éppen Bergamoban ragadtam, és
megnyíltak a szemeim. Kihívásokkal tűzdelt félévem elején egy napon, amikor úgy éreztem,
hogy nincs többé erőm, felhívtam a lelkipásztoromat, és attól a beszélgetéstől kezdve
elkezdődött felépülni az életem és az egész félévem. És azt is tudom, hogy az Erasmus nélkül
talán sosem tudtam volna önállóvá válni.
A járvány ellenére az élet nem állt meg, tovább kellett mennem. 11 tantárggyal (6 külföldivel, 5
otthonival) indultam neki a félévemnek, igazság szerint elég kemény volt. Mindezt abban a
reményben tettem, hogy abszolválhatok júliusban és időben végezni fogok. A követelmény nem
volt egyszerű, pusztán hamis híresztelés, hogy az olaszok lazák, nagyon szigorúan tartották a
határidőket, és magas szintű teljesítményt vártak el tőlünk. Mindenesetre áldott vagyok, az az
igazság – mind a 11 tárgyam kiváló eredményekkel zárult, és rátaláltam a hivatásomra a
marketingben.

A tanulmányaimmal megteremtve az egyensúlyt a házból való kijárásom az volt, hogy minden
nap elmentem futni legalább 20-30 percre. Ezt követően minden alkalommal elmentem a
melletünk levő templomba imádkozni. Egyszerű volt, de gyönyörű. Minden ülésen volt egy
énekeskönyv, amiben dicséretek voltak olaszul és ahogy egyre többet és többet értettem
belőle, rendre könnybe lábadtak a szemeim. Ami pedig a szociális kapcsolataimat illeti, a
karantén alatt személyesen a lakótársammal volt, akiért nagyon hálás vagyok, hogy vele
maradhattam és élhettem, és telefonon beszéltem rendszeresen a szeretteimmel is. Sokszor
ezek órákon át tartó beszélgetések voltak. Ezen túl együtt ünnepeltük többünk szülinapját is,
mert 1-1 hét különbség volt a szülinapjaink között, és a húsvétot is együtt ünnepeltük. Ezeken
a találkozókon hat órán át csak ültünk az asztalnál és beszélgettünk, nevettünk, az idő egy
szempillantás alatt elrepült. Minden teljesen normálisnak tűnt, ha csak egy picit is. Tartottuk
egymásban a lelket, a reményt, hogy még mindig ott van a május, a június és mehetünk együtt
valahová. Ezt csináltuk húsvétra:

Egy idő után megtiltották a futást, így otthon edzettem tovább. Aerobicoztunk a lakótársammal,
sütögettünk, főztünk, együtt takarítottunk, rajzoltunk, énekeltünk, táncoltunk, együtt jártunk a
szupermarketbe egymás között felosztva a listát. Vettünk növényeket, hogy legyen egy kis
„zöldség” a házban. Az erkélyen reggeliztünk, ebédeltünk, melyet gyönyörűen besütött a nap
és ráláthattunk a szomszéd zöldellő kertjére.

A szabadulás
Május 3-tól kezdve elkezdték lazítani a szabályozásokat és megkezdődött az élet visszatérése a
normális kerékvágásba. Bár ekkor még nagyon erős korlátozások maradtak fenn, egyre több
lehetőségünk nyílt, így sétálhattunk a parkokban, találkozhattunk a városban, meglátogathattuk
már egymást, barbecuezhattunk. Kinyíltak a boltok és elmehettünk együtt vásárolni, és
elkezdtük összeszedni az itt maradt diákokat, akikkel egy összetartó csapatot alkottunk. A
csapatnevünk La mura nostra lett, vagyis A mi falaink, Bergamo magasvárosának falai miatt.
Júniustól pedig megnyíltak a régióhatárok is, és el tudtunk együtt utazni Milánóba, a Comó-i
tóhoz Leccoba, Veronába, Torinóba és Alzano-ba a forráshoz. Éppen a karantén előtt pedig még
Velencébe is eljutottam, a képeket a beszámolóm végén találod.:) Nagyon jó barátságok
szövődtek közöttünk, és nagyon megszerettem ezeket az embereket. Bármilyen sztereotípia
vagy idegenérzet is volt bennem korábban, ezek teljesen megszűntek. Mindenki egyformán
szerethető és különleges. Mindannyian gyönyörűek vagyunk. Nem számít, hogy milyen nyelvet
beszélünk, nem számít, hogy milyen a bőrszínünk. Nem számít, hogy honnan jöttünk. Egy dolog
számít: a szeretet.
Legutoljára egyedül maradtam az apartmanban,
mert a barátnőm hazament Brazíliába június végén,
de mindig volt valaki, akivel találkozhattam, illetve
beszélgethettem, ha arra volt szükségem. Az utolsó
napjaimban is ugyanúgy eljártam futni, bár nyáron
az olasz napon egy kissé nagyobb kihívást jelentett
már. De nem csüggedtem el. Minden alkalommal,
amikor már majdnem feladtam, felnéztem a
napsütésben csillogó keresztre, mely magasan
emelkedett felül minden építményen, és minden
erőm visszatért.
Mostmár tudom: El vagyok fogadva. Minden a legnagyobb rendben van, mert Ő most is van.
Mert Ő most is velem van. Mert minden tőle kaptam – az életemet, azt a nagyszerű lehetőséget,
melyet Erasmusnak hívnak, azokat a csodálatos embereket, akiket megismertem itt és az évek
során és minden csodálatos élményemet egytől egyig.
Őszintén kívánom neked, hogy te is megtapasztalhasd ezt a csodálatos programot. Nem baj,
hogyha félsz. Én is nagyon féltem. Mindannyian féltünk. De soha nem vagy egyedül. Nem
számít, hogy melyik országba mész, hogy melyik nyelvet választod, hogy milyen kihívások érnek,
mindig minden rendben lesz. És ha felkeltettem az érdeklődésedet, keress meg nyugodtan, alig
várom, hogy megoszthassam veled a tapasztalataimat.:)
A legjobbakat kívánom neked!
Szeretettel: Bogi

