
 

 
 

Római utazás 
 

Április elején a 10.A osztály 18 diákja hét napot töltött Rómában az Erasmus+ projekt 

keretén belül. A téma ebben a félévben a víz volt. Rajtunk kívül egy római és egy 

párizsi gimnázium tanulói dolgoztak még a saját városuk vízzel kapcsolatos 

aspektusain. Az utazás során rengeteg látványosságot néztünk meg, és sok új dolgot 

tanultunk, nem csak a várossal kapcsolatban.  

Április 1-én utaztunk az örök városba, aznap megismertük a cserénket és a családját, 

szoktuk az új helyet. Legtöbben Róma egy EUR-nak nevezett modern kerületében 

laktunk, ahol a római partneriskolánk is található. 

A hét alatt láthattuk a Colosseumot, Pantheont, a Piazza Navonát, jártunk a 

Vatikánban, sétáltunk a Tevere partján, dobtunk pénzt a Trevi kútba. De a rengeteg 

turistalátványosság mellett Kormos tanárnő és Horváth tanár úr jóvoltából a város 

kevésbé ismert részeit is megcsodálhattuk. A hosszú séták mindig sok információval 

bővítették az ismereteinket, és Róma különleges hangulata elvarázsolt minket. 

Ahogyan a keskeny utcákon végigmegy az ember, olyan érzése lesz, mintha a régi 

időkbe repült volna vissza. Elképesztett az, ahogyan a korszakok egymásra épültek, 

ahogy egy román stílusú templom alatt a mai napig állnak az ókori kőoszlopok. 

A kulturálódás mellett az utazás alatt másról is tanulhattunk, ami talán még fontosabb. 

Megtanultunk nyíltnak lenni, barátkozni, nem sietni, nem aggódni, felhőtlennek lenni. 

Az olasz mentalitás egy kicsit ránk is átragadt, és számomra ez a legnagyobb élmény. 

Hiába voltunk három különböző országból,  az eleinte zavarónak tűnő nyelvi 

korlátokat könnyen átléptük, és a hét végén már régi barátokként beszélgettünk 

egymással. Hiába más a nemzetiségünk, a kultúránk, ugyanolyan 16 éves fiatalok 

vagyunk, akik ugyanolyan gondokkal küzdenek és ugyanolyan álmaik vannak.  

És amellett, hogy külföldi diákokkal ismerkedtem meg, az oztálytársaimról is 

megtudtam új dolgokat. Másfél éve eltöltök velük legalább hét órát naponta, és mégis 

tudtak hihetetlen meglepetéseket okozni. Az utazás még inkább összehozott velük is. 

A legtöbbünknek nagyon pozitív élmény volt ez az utazás, és ez a legfontosabb. 
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