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2019 Júliusában utaztam ki Szicíliába, hogy a hatodéves sebészet gyakorlatomat az Etna 

közelében fekvő Catania városában csináljam.  

A kiutazás szerencsére elég egyszerű. Budapestről van közvetlen járat Cataniába, így nem kell 

vacakolni az átszállással. A jegyeket érdemes hamarabb megvenni, hogy olcsó legyen, bár 

ezzel nem árultam el nagy titkot.  

A szálláskeresés nem volt egyszerű és kevés olasz tudást igényelt. Az Erasmusos közösségi 

programok ősszel kezdődnek el és a szervezők segítenek szállást is találni, de csak 

szeptemberben, ami nekünk már késő volt, ezért facebook oldalakon keresztül találtunk egy 

megfizethető szobát a nyárra, ahonnan a kórházba gyalog jártunk a hozzám hasonlóan 

szakmai gyakorlatot végző társaimmal.  

Az első napon nehezen boldogultunk az Erasmus koordinátorunk megtalálásával, de 

szerencsére minden zökkenőmentesen haladt azután. A kórházban kedvesen fogadtak minket, 

készségesen válaszoltak a kérdéseinkre és szívesen magyaráztak nekünk a műtétek kapcsán.  

Catania nem a főbb turisztikai célpontok egyike, ezért az emberek érdeklődnek az idegenek 

iránt. Akivel csak szóba elegyedtünk, mindenki megkérdezte honnan valósiak vagyunk, és 

szívesen elcsevegtek velünk bármiről. 

 A piac az egyik leghangosabb hely, amivel valaha találkoztam, de az árusok többsége kedves, 

és egy mosolyért cserébe az árait is szívesen leviszi. Ha még olaszul is tudsz pár szót, akkor 

rögtön belopod magad a szívükbe. 

A város szépségei mellett, volt szerencsénk látni Szicília más részeit is. Rengeteg különleges 

helyen jártunk, de talán érdemes kiemelnem Taorminát, Siracusát és Agrigentot, ahova 

mindenképp érdemes ellátogatni, ha valaki arra jár.  

Ha tervezed, hogy Olaszországot választod kiutazásod helyszínének nagyon tudom ajánlani 

Cataniát. Azon kívül, hogy nagyon szép az emberek kedvesek még olcsó is. De semmi se 

lehet tisztán fekete vagy fehér, ha Szicíliába mész fel kell készülnöd, hogy az idő, mint pontos 

behatárolható fogalom nem létezik. Minden és mindenki késik. 

Összeségében én imádtam azt a két hónapot, amit kint töltöttem, ha tehetem, még 

visszamegyek, hogy igyak egy jó peresszót és egyek egy igazi cornettot pisztácia krémmel… 


