
Róma – Egy bonyolult város 

Azzal kezdeném, hogy Erasmus programban részt venni nagyon jó döntés volt számomra. 

Fantasztikusan gazdag időszak volt ez a római utazás. Sokat láttam Olaszországból, új nyelvet 

tanultam, új barátokat és sok új élményt szereztem. Mindezek mellett sok akadály és nehéz 

pont volt e félév során, így most megpróbálom neked összeszedni a tapasztalataimat, hogy 

elkerüld a hibákat, amikbe én estem, és hogy részed legyen olyan nagyszerű élményekben, 

amiket én is megtapasztalhattam. 

LAKÁS 

Mivel az egyetem kollégiumi felhozatala gyenge (a jelentkezési folyamat nem világos, a 

kollégiumokról alig érhető el információ, és amúgy is nagyon drágák), így mindenképpen 

lakást kell találni. ( Esetleg még meg lehet próbálni a saját felekezeteden keresztül más 

egyházi kollégiumba bejutni, ha tudsz ilyenről Rómában.) 

Legjobb, ha legalább ketten összeálltok, hogy közösen béreltek szobát, így lehet a legjobb 

áron szállást találni. 

Mi számtalan lakásbérlős oldalt átnéztünk, de úgy gondoltuk, hogy ezek túl sokat számítanak 

fel kezelési költségként, így több facebook csoportban hirdettük, hogy szobát keresünk. Végül 

így találtunk egy kis lakásra a belvárostól 35 percre, ahol mi ketten egy két ágyas szobáért 

300 eurót fizettünk per fő per hó, és rajtunk kívül még három bérlő volt, később meg 

számtalan airbnb-vendég. Nagyon sokszor megbántuk ezt a döntést, szörnyű tapasztalatunk 

van ezzel a főbérlővel kapcsolatban (Davide Edivad a neve facebook-on, semmiképpen se 

béreljetek nála szobát), ezért ajánlanám, hogy inkább megbízható oldalakon keresztül 

keressetek lakást, így ha szorult helyzetben vagytok, fordulhattok az oldalt üzemeltetőihez. 

Ilyen oldalak a http://www.sturent.it/Roma/, https://erasmusu.com/?fref=gc, 

https://www.spotahome.com/, http://www.rentinrome.com/ és a többi.. Ezekkel az oldalakkal 

nincsen közvetlen tapasztalatom, de visszanézve inkább többet fizetnék egy jobb lakásért, és 

egy biztonságosabb bérlői helyzetért. 

Ha egyedül akarsz szobát bérelni, akkor 400-450 euró per fő per hó a reális ár, akár annál 

több, ez alatt vagy nagy szerencséd van, vagy valami bűzlik. 

Költséges ugyan, de jó megoldásnak tűnik az is, amit több ismerősünk tett: pár héttel a kezdés 

előtt kimész, és megtekinted élőben az online kiszemelt lakásokat, így el tudod kerülni, hogy 

beállított képekkel eladjanak neked szétfoszló, penészes lakásokat, és találkozhatsz a 

főbérlővel, aki lehet, hogy élőben már nem olyan rokonszenves, mint az interneten. 

És még valami: ÍRASS SZERZŐDÉST! És ragaszkodj ehhez! Továbbá nézd át pontról-

pontra, és kérdezz bele, ha nem tiszta, köss bele, ha nem tetszik! 

KÖZLEKEDÉS 

Rómában az atac a tömegközlekedési vállalat (http://www.atac.roma.it/) .  A legjobban a 

metró használható, amiből két vonal van, egy harmadik épül és félig használható. Havi 35 
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euróért tudsz venni bérletet. Sajnos a metró gyakran le van zárva sztrájk miatt, és pótlóbusz 

nincs, a sztrájkot pedig nem mindig jelentik be előre, így készülni se mindig lehet rá. 

A buszokban egyszerűen nem lehet bízni, egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor 

buszoztam Rómában emiatt. Az olaszok is csak kiállnak a buszmegállóba, és várnak: vagy jön 

a busz egy órán belül, vagy nem. Én ezt az olasz rulettnek hívom. 

A villamos használható, csak lassú, ritkán jár és azt is csak kora estig teszi.  

Az éjszakai tömegközlekedés veszélyes és bizonytalan, de ha nem akarsz taxizni, muszáj lesz 

használnod. 

Nagyon fontos: vigyázz az értékeidre, ha a tömegközlekedést választod, mert nagyon gyakori, 

hogy zsebtolvajok járják a metrókat például. 

OLASZ TUDÁS, OLASZ TANULÁS, LUMSA NYELVTANFOLYAM 

Én nem tudtam olaszul a kint létem előtt, és elég hamar rájöttem, hogy az olaszok nemigen 

beszélnek más nyelvet (legalábbis az egyetemi közegen kívül).  A mindennapi életben szinte 

kizárólag csak az olaszt tudod majd használni, így nagyon fontos, hogy tanulj olaszul. Én két 

LUMSA-s tanfolyamot végeztem el, közben Duolingo-t is használtam, és így pár hónapon 

belül már el tudtam végezni a mindennapi ügyeket olaszul. 

A Lumsa A1-es tanfolyamával kezdtem. Ez 100 euró, plusz a tankönyv, ami 25 euró, de B2-

es szintig használhatod. Intenzív tanfolyam: egy hónapig heti ötször két óra, legtöbbször este. 

Én Sabrina Bergamasco-hoz kerültem, aki nagyon türelmes, és kedves, tud angolul, totál 

kezdőknek nagyon jó. 

Az első tanfolyam kötelező Erasmus-osoknak, de lehet jelentkezni a folytatásra is, ami már 

opcionális, és megint 100 euró. Hetente háromszor két óra két hónapig, ami vizsgával zárul. 

Itt már Angelitá Papa-hoz kerültem, akit szívből ajánlok, mert nagyon jó tanár és nagyon 

kedves ember. 

Nagyon jó döntés volt, hogy két tanfolyamot is elvégeztem a LUMSA-n, nagyon sokat 

tanultam náluk. Mindenkinek szívből ajánlom! 

Emellett nagyon ajánlom, hogy jelentkezz a Római tandem csoportba 

(https://www.facebook.com/groups/415742245142790/?fref=ts ), ahol tudsz olaszokkal 

találkozni, hogy fejleszd az olasz tudásod, ők meg az angol (vagy más) nyelvi tudásukat. 

EGYETEM: ÜGYINTÉZÉS, TÁRGYAK, PROGRAMOK 

Az egyetemi ügyintézés lassú, nehézkes, és nem minden információ jut el az Erasmus-os 

diákokhoz. Volt, hogy többször el kellett küldeni ugyanazt az emailt ahhoz, hogy 

válaszoljanak egy héten belül. Végtére is minden sikerült közösen megoldanunk, de türelem 

és kitartás bőven kellett ehhez. 
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A programokról: nincsenek. Pont. Nincsen egy orientációs nap vagy esemény, semmilyen 

Erasmus-os vagy egyéb egyetemi közösségi program. Nincsen mentor, vagy Erasmus-buddy 

sem. 

Sajnos a meghirdetett angol nyelvű tárgyak nagy részét nem indították el. Ilyenkor azt lehet 

tenni, hogy elég szakmai kreditet legyen, hogy az adott tárgy tanárával megbeszéled, hogy 

esetleg vizsgázhatsz-e/ leadhatsz-e beadandót angol nyelven. 

A tárgyaimat amúgy szerettem, jó tanárokat találtam, teljesíthetőek voltak a követelmények. 

TÁRSASÁGI ÉLET 

Mivel az egyetem, mint ismerkedés színtere szinte teljesen kiesett, ezért más utakat kerestünk, 

hogy új emberekkel találkozzunk. 

Sok Erasmus-ossal lehet találkozni, ha csatlakozol az ESN 

https://www.facebook.com/esn.roma.ase/?fref=ts,  

https://www.facebook.com/esn.roma3/?fref=ts ) -hez, akiknek rendszeres rendezvényei 

vannak. Ki kell váltanod egy tagsági kártyát 5-10 euróért, és van, hogy külön még fizetős az 

esemény, viszont nagyon sok emberrel tudsz így találkozni, és utazásokat is szerveznek. 

A már fent ( a nyelvi résznél) említett Tandem is jó ismerkedési lehetőség. 

Alessandro városnéző túráin mi sok kedves ismerőssel találkoztunk( bővebben lent).  

VÁROSNÉZÉS, UTAZÁS 

Rómában nézelődni egy életen át lehet. Mindig van valami antik, valami új, amit még nem 

láttál. 

Alessandro (https://www.facebook.com/Freetourroma/?fref=ts ) egy szeszélyes történész, 

akivel olyan helyekre jutottunk el Rómában, ahol egy turista sem jár, pedig érdemes arra. A 

tagsági kártya 5 euró, amivel bármelyik túrájára elmehetsz. Rómán kívülre is rendez egynapos 

busztúrákat. 

A római rendezvényekről ezen az oldalon érdeklődhetsz: http://www.romatoday.it/eventi/. 

Sok jó ingyenes fesztivál, koncert stb. van. 

Ez egy olyan amerikai nő blogja, aki évtizedek óta él Rómában és, és összeállította, hogy 

évszak szerint mi jót lehet csinálni ott, azontúl a tíz legjobb gelateria listáját is az ő oldalán 

találtam.  http://www.romewise.com/  

Ez most csak három példa volt, de az internet telis-tele van tippekkel és útikönyvekkel 

Rómával kapcsolatban. 

Rómán kívül a legolcsóbban flixbus-szal lehet utazni. https://www.flixbus.hu/ Nagyon 

sokszor utaztunk ezzel a társasággal, szívből ajánlom. 
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Néha a vonatjegyet is jó áron ki lehet fogni, az olasz vonat színvonalas. 

http://www.trenitalia.com/  

Szállást airbnb-n és booking.com-on keresztül foglaltunk. Átlag ár 5000ft/fő/éj. 

VÁSÁRLÁS: ÉTEL, HÁZTARTÁS STB.. 

Róma nagyon drága város, de itt is lehet okosan vásárolni.  

Lidl több helyen is van ( ajánlom, hogy töltsd le az alkalmazást, és nézd meg, hogy hol van 

hozzád a legközelebb), Auchan is van egy-kettő. A belvárosban nagyon jó áron az Eurospin-

ben, esetleg a Tuodi-ban tudsz vásárolni. Minden mást el lehet felejteni, mert nagyon drága. 

A drogéria fogalma nem létezik Olaszországban, ha higiéniai termékekre van szükséged, jó 

áron a Risparmio Casa-ban tudsz hozzájuk jutni. Ez egy nagyon hasznos üzlet, mert tele van 

mindenféle háztartási felszereléssel, kellékkel. 

EGYÉB TANÁCSOK 

Szokd meg, hogy Rómában mindenhol tömeg lesz, főleg az olyan helyeken, amiket érdemes 

megnézni. Júniustól kezdve pedig hőség is lesz. Ezzel a két tényezővel mindig számolni kell. 

Rómában egész iparág épült ki a turisták kisemmizésére, így légy mindig résen! 

Az interneten nagyon sok információ elérhető Olaszországról, így bárminek utána tudsz 

olvasni. 

Ha mégis lenne még kérdésed, keress fel, szívesen segítek! 

Jó kalandozást! 
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