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Mindannyian nagy lelkesedéssel ébredtünk március 27-én, hogy végre elindulhassunk a 

várva-várt olaszországi Erasmus mobilitásra.  

Délelőtt indultunk el transzferrel a Budapesti Liszt Ferenc repülőtérre, ahol csatlakoztunk a 

román csapat tagjaihoz, s miután a csomagjainkat átvizsgálták, hamarosan a gépen is találtuk 

magunkat. 

 

Több, mint egy órás repülés után Róma Ciampino Repülőterére érkeztünk, ahonnan egy 

olasz kisbusz vitt el minket a szállodához, így rögtön kaptunk egy kis ízelítőt az olasz 

közlekedésből, mely a magyarhoz képest sokkal temperamentumosabb. Még aznap este 

elmentünk egy kellemes sétára Róma egyik legnagyobb látványosságàhoz, a kivilàgított 

Colosseumhoz, visszafelé pedig beugrottunk egy pizzériába, ahol kipróbálhattuk a méltán 

híres olasz pizzát. 



Másnap a reggelinél a szállodában már a török és a horvàt csapattal is volt szerencsénk 

megismerkedni, majd közösen elindultunk az olasz csapattal való találkozási pontunkhoz, a 

Constantinus diadalívhez. 

 

Innen vette kezdetét a nagy római kirándulásunk egy idegenvezetővel, aki történelmi 

információkkal gazdagította a túránkat.  

Meglátogattuk többek között a Forum Romanumot, a Haza Oltára Emléképületet, az Ara 

Coeli Bazilikàt, ahol értékes freskókat és szobrokat is csodálhattunk, a Pantheont, illetve 

Capitoleumot is.  

 



 

  

 



A hosszadalmas sétálás után jól esett megpihenni egy kicsit a Navona téren megebédelni, s 

az igazi olasz 

fagylaltot is 

megkósolni. A 

Trevi-kút, 

majd a 

Spanyol 

Lépcső 

szemrevétele 

után felvett 

bennünket a 

busz, s 

elindultunk a 

különleges 

fekvésű Chieti 

felé, ahol a hegyek teteje havas, hiába süt lent a nap.  



A 3 órás út során gyönyörű, dimbes-dombos tájakat csodálhattunk meg, így egy percig sem 

unatkoztunk, majd Chietibe érkezésünk után elfoglaltuk modern és kényelmes szállásunkat, s 

a török diàkokkal együtt a közeli McDonaldsba látogattunk el.  

Másnap a bőséges reggeli után egy olasz diák, Francesco vezetésével buszra szálltunk, s az 

Istituto Di Istruzione Superiore "Luigi De Savoia" partneriskolában szervezett megnyitón 

vehettünk részt, s megnézhettük a külföldi diákok prezentációit az országukról, iskolájukról, s 

az általuk használt digitális eszközökről, s még egy ajándékcsomagot is kaptunk az olasz 

szervezőktől.  

 

Körbevezettek minket az iskolájukban, ahol megtekinthettük a repülőgép-szimulátort, a 

modern fizika és kémia szaktantermeket.  

 



Ebédünk spagetti volt isteni desszerttel egy hangulatos kis étteremben, majd egy kis időt 

töltöttunk a török diàkokkal, 

mielőtt visszindultunk volna a 

szállodába.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A borongós, szerdai napot a La Civitella Múzeumban kezdtük, 

ahol nemzetközi csapatokban dolgoztunk, egy-egy kiállítási 

tárggyal kapcsolatban kellett kutatómunkát végeznünk a 

múzeum különböző helyiségeiben, majd bemutattuk ezeket a 

többi  csapatnak is.  

Eközben végignézhettünk a múzeum összes érdekes 

helyiségét, s sokat is tanulhattunk ebből.  

 

 

 

Az ebédunk Gnocci volt, s jóllakottan elgyalogoltunk Chieti főutcàjàra, ahol szabadon 



tölthettük el időnket, igaz ebben az időpontban Olaszországban szieszta van, s minden bolt 

bezárt a könyvesboltot leszámítva.  

 

A Marrucino Színházban már vártak minket, ahol tárlatvezetésen vehettünk részt, 

betekinethettunk a kulisszák mögé, s tanulhattunk a színház történetéről.  

Találkozhattunk a Chieti polgár- és alpolgármesterével, s néhány szóban beszéltünk az 

élményeinkről, angolul és olaszul is, melyet nagy 

tapssal díjazott a közönség.  

Elhagyva a színházat szomorúan tapasztaltuk,  hogy az eső szakadni kezdett, így megázva, de 

élményekkel 

gazdagodva tértünk 

vissza a hotelbe.  

Csütörtökön végig az 

iskolában 

tartózkodtunk. Mi, 

magyar csapat is 

megtartottuk a 

prezentációinkat, s a 

külföldi diákokkal 

együtt kipróbáhattunk 

egy új digitális 

alkalmazást,  amihez 

kollázsokat illetve 

videókat kellett 

szerkesztenünk, 



egészen elfáradtunk, volt, aki még el is aludt. Munkánkat a nap végén oklevéllel köszönték 

meg az olaszok.  

 

 

 

 



Pénteken reggel elbúcsúztunk török barátainktól, s ellátogattunk Pescarába, a tengerparti 

városba, ahol az olasz csapat társaságában csodálhattuk meg az Adriai-tengert, sokunk 

számára ez volt az első találkozás vele. Ezután szabad program keretében vásárolhattunk pár 

szuvenírt, körbenézhettünk a városban, s egy tengerparti gyorsétteremben ebédeltünk, 

mielőtt visszatértünk Chietibe.  

 



   

Este utoljára még vettünk egy-egy jó olasz pizzát. Szombaton korán kellett kelnünk, hogy 

elérjük a Római Ciampino Repülőtérre közlekedő buszt, s fel is szállítunk a kis késéssel érkező 

gépünkre.  

A transzfer várt ránk a repülőtér előtt, s három órával később hazaértünk Nyíregyházára, 

biztonságban, élményekkel és új barátokkal gazdagodva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


