
Fazekas Balázs vagyok ötödéves orvostanhallgató. 
Pécsiként egyértelmű volt a választás, hogy a szülővárosomban eltöltött általános iskolás és 
gimnáziumi éveim után egyetemre is ide szeretnék járni. 11. osztályban döntöttem el, hogy 
az orvoslást választom hivatásomul, így adtam be a jelentkezésemet a PTE-ÁOK-ra. 
Segítségemre volt anno, hogy középiskolásként részt vettem a Kar által nekünk szervezett 
eseményeken, úgy mint a nyílt napokon, Középiskolások Hete nyári táborban. Sok 
információhoz jutottam a képzéssel kapcsolatban, hasznos tanácsokat kaptam az akkori 
csapatvezetőinktől, melyek meggyőztek abban, hogy ide jelentkezzek. Ezt azóta is életem 
egyik legjobb döntésének tartok. 

 
A város tehát egyáltalán nem volt számomra ismeretlen, azonban az egyetem által egy új 
oldalát ismerhettem meg az egykori Európa Kulturális Fővárosának. Számtalan 
programlehetőség közül lehet választani a városban hallgatóként. Több szórakozóhely, 
vendéglátó hely ismerte már meg hétről hétre a medikusokat, ugyanis nem vagyunk halkak, 
főleg nem esténként. A „Mindenki pécsi akar lenni” szlogent talán már az összes lakó kívülről 
fújja, nem beszélve a Medikus Indulóról... 

 
Gólyatábor volt az első meghatározó élmény számomra. Ott ismerhettem meg leendő 
évfolyamtársaimat, barátaimat, felsőbbéves hallgatókat, az instruktorokat. Itt éreztem már, 
hogy jó helyen vagyok, jól döntöttem. 
Leírhatatlan mennyire jó közösség van itt az orvosin. Mindenben segítjük egymást legyen szó 
jegyzetekről, egy-egy baráti tanácsról, lelki, tanulási nehézségekről vagy mondhatni bármiről. 

 
Az első ismerkedős, beilleszkedős hetek-hónapok után eldöntöttem, hogy többet szeretnék 
alkotni hallgatóként. Sosem volt célom, hogy nagy ember legyek vagy magas pozíciókat érjek 
el, azonban vágytam és mai napig vágyom a tapasztalatszerzésre, és emiatt igyekszem minél 
több mindenben részt venni. 
Egyetemünk sok lehetőséget biztosít a hallgatók számára minél több ismeretszerzésre. Már 
felvételemet követően egyből jelentkeztem a középiskolásoknak szóló Mentorprogramba, 
melynek azóta is aktív tagja vagyok, legyen szó az oktatásról vagy akár az instruktorkodásról. 
A Tudományos Diákkör és a Demonstrátori Diákkör aktív tagjaként nagyszerű szakmai 
tudásra tettem szert. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületén belül főként a Teddy Maci 
Kórház amit megkedveltem. Hétről hétre járjuk az óvodákat, iskolákat ahol játékosan 
próbáljuk leküzdeni a kisgyermekekben az orvosoktól, betegségektől való félelmet. Az 
Egyesületben végzett munkám által lehetőségem volt az egy hónapos belgyógyászat nyári 
gyakorlatomat Spanyolországban eltölteni. Fantasztikus élményekkel gazdagodtam ezalatt a 
4 hét alatt. Megismerhettem egy új kultúrát, új barátokra tettem szert, utazhattam országon 
belül csodás helyekre és nem utolsó sorban a hazaitól eltérő egészségügyi rendszerbe is 
betekinthettem. 

 
Összességében azt gondolom, hogy Pécset csak ajánlani tudom, a legjobb éveimet töltöm 
éppen itt most el az Egyetemen. A sok megszerzett tapasztalatból merítve úgy gondolom, 
hogy hasznos tanácsokkal tudom ellátni azt, aki rászorul, úgyhogy keressetek bátran! 
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