
 

 

 

 

 

Erasmus Olaszországban, Leccében 

 

Szűcs Enikőnek hívnak, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi karán tanulok, Turizmus-

vendéglátás szakon és jelenleg egy Dél-olaszországi városban, Leccében (Universitá del 

Salento) töltöm az Erasmus+ részképzésemet.  

Azért választottam Olaszországot, mert szerettem volna egy új, a turizmus területén 

hasznosítható nyelvet közelebbről megismerni, az angol tudásomat fejleszteni, és 

természetesen egy teljesen új kultúrát, oktatási rendszert megismerni.  

Aki Olaszországba készül, tudnia kell, hogy az olasz emberek nagyon nyugodtak, nem sietnek 

el semmit, emiatt lehet, hogy bizonyos információknak a kiutazó nem lesz időben a 

birtokában.  

Még ha a fogadó egyetemen van is angolul oktatás, a mindennapi élethez nagyon nagy 

szükség van legalább minimális olasz nyelvtudásra. Személyes tapasztalataim szerint eléggé 

meglepő helyeken (például bevándorlási hivatalban) nem beszélnek angolul, ami egy kicsit 

megnehezítheti a mindennapokat. Az egyetem azonban egy nagyon jó lehetőséget kínált: 

ingyenesen lehetett olasz tanfolyamra járni heti kétszer két órában. Igaz, az olasz tanárnő 

angoltudása nagyon csekély volt, de igyekezett eljuttatni hozzánk a legtöbb tudást.  

Az egyetemet egy kicsit fejletlenebbnek találom a Miskolci Egyetemtől. A Salentói 

Egyetemen nincs a Neptun-hoz hasonló rendszer. A hallgatók az eredményeiket és a 

terembeosztást az egyetemen, hirdetőtáblákon, illetve tanári ajtókon kifüggesztve találhatják 

meg.  



 
A gazdaságtudományi kar épületének bejárata 

 

 
Egy tanterem az egyetemen 

 

A tanárok nagyon segítőkészek, és az órák nagyon gyakorlatorientáltak voltak. Pénzügyi órán 

például egy számítógépes szimuláció segítségével megtapasztaltuk, hogy milyen saját bankot 

menedzselni, szervezésmenedzsment órán pedig kutatást kellett végezni és videoönéletrajzot 

csinálni, amelyet a későbbiekben is hasznosíthatunk. 



A várost dél Firenzéjének is nevezik, mert Lecce óvárosi részében az épületek barokk 

stílusban, fehér mészkőből épültek és Firenze hangulata tükröződik benne vissza. 

 
San Marco Templom 

 

 
Amfiteátrum Lecce központjában 



 
Nem csak az épületek készültek leccei mészkőből, hanem használati tárgyakat is faragnak belőle 

 

 
Az óváros egyik bejárata, a „Nápolyi Kapu” 



Az embert könnyen magával ragadja az olasz életstílus, a nyugodtság, a finom ételek 

szeretete. Nem számít, hogy hétköznap van vagy ünnepnap, a város sosem kihalt. Emberek 

özönlenek az óváros utcáin, gyermekekkel, kutyákkal.  Igaz középeurópaiként nehéz 

hozzászokni a sziesztához, amely szerint az üzletek körülbelül 13 órától 16:30.ig zárva 

tartanak, és ezalatt az idő alatt az emberek megebédelnek a családjukkal, elmennek a 

gyerekekért az iskolába, óvodába. Azonban ahogy májusban-júniusban felforrósodik a levegő, 

megértjük ennek okát. 

Az ételekre visszatérve, meglepő, hogy nagyon kevés a választék a pizzákból. Inkább a 

fűszereket és sajtokat kombinálják előszeretettel. Húst nem tesznek a pizzára de szeretik a 

virslis, burgonyás, tengeri herkentyűs pizzát. Számomra érdekes, hogy sok étlapon 

megtalálható az „ungherese” vagyis magyaros pizza, illetve mivel Olaszország a Nutella 

hazája, előszeretettel fogyasztanak Nutellás pizzát is. 

 
Étlap magyaros, illetve Nutellás pizzával 

 

Érkezésünk hetén a helyi Erasmus Student Network szervezett nekünk programokat. Az egyik 

kedvencem az Eurodinner volt, amelyen a diákok a saját országuk egy jellegzetes nemzeti 

ételét főzték meg és kinálták meg belőle a többieket. Mi paprikás krumplit készitettünk, amit 



egy darabig kerülgettek a külföldiek (mert azt hitték, hogy csipős) de aztán az utolsó cseppig 

elfogyott, és ízlett mindenkinek aki evett belőle. 

 
Paprikás krumpli az Eurodinneren 

 

A másik kedvencem a hetente megrendezésre kerülő Tandem volt, amelyen helyi olasz 

diákoktól olaszul, vagy más diáktársunktól különböző nyelveket lehetett tanulni, beszélgetni, 

élményeket megosztani egymással.   



 
Csoportkép a Tandemen 

 

Tóga party-t is szerveztek nekünk, ahol korhű jelmezbe kellett öltöznünk: 

 
Tóga party 

 



Természetesen a tengerparton eltöltött napok is maradandó élményt nyújtanak számomra.  

 
Otranto tengerpartján 

 

Néhány környező városba is sikerült ellátogatnom, köztük: Bari, Ostuni, Polignano a Mare, 

Alberobello, Otranto, Gallipoli, Porto Cesareo, Nápoly, Pompeii. 

Volt szerencsém részt venni egy helyi diplomaosztón is, mert a mentorkodásom során a 

Miskolci Egyetemen barátságot kötöttem egy leccei lánnyal, aki elhivott a diplomaosztójára. 

Furcsának találtam, hogy a ceremónia alatt tettek fel kérdéseket a szakdolgozatukkal 

kapcsolatban: minden diák, körülbelül 10-10 percig felelt a vizsgabizottság előtt. Az ünneplés 

azonban ennél vidámabb volt, a friss diplomások babérkoszorút kaptak a fejükre és konfetti 

ágyúval lövöldözték őket.  

 
Hagyomány, hogy a végzősök babérkoszorút viselnek a fejükön 



Az olasz emberek egyébként nagyon közvetlenek és segitőkészek, volt például olyan, hogy 

egy hölgy azért késte le a buszát, mert minket igazított útba, és olyan is volt, hogy kérdeztünk 

valamit a buszsofőrtől, válaszolni szeretett volna de nem tudott angolul, igy felállt a buszon és 

fennhangon az utasokhoz szólt, hogy mondja el nekünk valaki, aki tud angolul. 

Összességében sok embert megismertem Európa különböző részeiről, megtanultam magamról 

gondoskodni és nyitottabb lettem más kultúrák, emberek felé. Legyőztem az ismeretlentől 

való félelmemet és könnyebben megbirkózok a problémákkal. Tudom, hogy sablonosnak 

hangzik, de tényleg érdemes belevágni egy külföldön eltöltött szemeszterbe mert többet ad 

mint gondolnánk és örök életre szóló élményeket szerezhetünk vele. 

 

2015.06.15, Lecce 


