
Olaszország, Catania 

 

2019 júliusában utaztunk Szicíliába két hónapra két hallgatótársammal együtt. A hatodéves 

általános sebészet, érsebészet és traumatológia szakmai gyakorlatunkat végeztük az olasz 

sziget keleti partján fekvő, annak 2. legnagyobb városában. 

Budapestről repültünk közvetlen járattal Cataniába, majd a reptérről kb. 20 percenként járó 

autóbusszal kényelmesen és gyorsan bejutottunk a belvárosba.  

Az egyik egyetemi kollégiumban lakott korábban egy hallgatótársam, akitől megtudtuk, hogy 

az ottani szobákhoz nem tartozott konyha, illetve hűtő is csak néhány szobában volt, a 

mosógép használatáért pedig fizetni kellett, ezért inkább úgy döntöttünk keresünk egy lakást, 

ahol ezek a feltételek adottak, hiszen 2 hónap hosszú idő. Az interneten keresgélve találtunk is 

egy megfizethető szobát, ami viszonylag közel volt a kórházhoz is. (Általánosságként 

elmondható, hogy a lakástulajdonosok szívesebben fogadnak olyan tanulókat, akik legalább 

fél évet töltenek náluk, de kitartó munkával nem lehetetlen szállást találni rövidebb időre sem. 

😊)  

A kórház dolgozói nagyon kedvesen fogadtak minket, nem éreztük, hogy bárkinek is a terhére 

lennénk. Az orvosok nagy része kiválóan beszél angolul és örömmel magyaráztak nekünk, 

nem féltünk feltenni a felmerülő kérdéseinket sem. A nővérekkel többnyire olaszul tudtunk 

kommunikálni, csakúgy, mint a betegekkel. A sebészek nagyon rugalmasak voltak, hogy 

milyen műtétek érdekelnek minket, bemosakodtunk, asszisztáltunk. 

Catania egy nagyon barátságos város, sok-sok kávézóval és étteremmel a belvárosban, ízletes 

gyümölcsökkel és zöldségekkel a helyi piacon, illetve van külön halpiac is. Bár az emberek 

nagyon jókedélyűek és közvetlenek, sajnos a fiatalokat leszámítva nem beszélnek nagyon jól 

angolul, így tényleg nagy segítség az olasz tudás a mindennapi életben. Az esti élet a városban 

igazán magával ragadó, sokan járják a kivilágított utcákat, üldögélnek a gyönyörű parkokban, 

beszélgetnek és vacsoráznak az éttermekben. Negatívumként csupán a nem túl szervezett 

tömegközlekedést (a buszok nagyon sokat késnek, rendszertelenül járnak) és a sajnos néhol 

szemetes utcákat említeném meg. A városhoz tartozik több tengerpart is, illetve nem utolsó 

sorban szinte az Etna lábánál fekszik, ahol túrázni egy felejthetetlen, egyedi élmény volt.  

A hatalmas sziget rengeteg csodás kisebb várost is rejt magában, amelyeket szintén érdemes 

meglátogatni, például a méltán híres Taorminát, Siracusát, Notot, Agrigentot, Cefalút, de a 



fővárosban, Palermoban is sok szépséges építmény található. Van néhány értékes nemzeti 

park is, amelyek szerintem szintén kihagyhatatlanok. Igazából nem tévedhet az ember, 

bárhová is megy, mert mindegyik helynek megvan a maga varázsa vagy természeti kincse. 

Olyan életre szóló élménnyekkel gazdagodtam, amelyekre mindig örömmel fogok 

visszaemlékezni. Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek igazán jó szívvel tudom ajánlani, 

hogy itt töltse a gyakorlatát! 😊 


