
Sziasztok! Koltai-Kiss Luca vagyok, a POTE ötödéves, általános orvos szakos hallgatója. 

2016-ban érettségiztem a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban, de még jól emlékszem a végzős 

középiskolás évemre, mikor én is az egyetemválasztás nehézségeivel álltam szemben. Bár abban már 

biztos voltam, hogy az orvosi szakmát választom hivatásomnak, sokáig még nem tudtam eldönteni, 

melyik várost jelöljem meg első helyen. Ekkor hallottam először a pécsi egyetem TM táboráról, amire 

végül én is jelentkeztem. Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy igazán sorsdöntő pillanat volt az 

életemben, hiszen ezalatt a tábor alatt megismerkedtem az egyetemmel, az egész itteni légkörrel és 

persze magával a várossal, ami rögtön magával ragadott. Sosem felejtem el azt az érzést, mikor 

rájöttem, hogy nekem pontosan itt van a helyem és ennek a fantasztikus közösségnek szeretnék a tagja 

lenni. Így, négy-öt év elteltével még mindig ugyanígy gondolom, és boldog vagyok, hogy a pécsi orvosi 

mellett döntöttem. 

Mindezek után persze nem is volt kérdés, hogy én is szeretnék részt venni a középiskolásoknak 

szervezett programok lebonyolításában, ezért már első évem kezdetén csatlakoztam a TM tábor 

szervezőihez, mint a szabadidős programok felelőse. Ezen kívül egyéb eseményeken is volt szerencsém 

segédkezni, mint például a nyílt napok vagy a nyaranta megrendezett Középiskolások Hete. 

A mentoráláson kívül sok minden másban volt lehetőségem kipróbálni magam, például az oktatásban 

demonstrátorként vagy éppen a Pote Cheerleaders tagjaként a Medikus Kupán való szereplésben, 

szurkolásban. A tánc és a zene mindig fontos szerepet töltött be az életemben, hiszen közel 10 évig 

versenyszerűen táncoltam szülővárosomban. Éppen ezért igyekszem minden lehetőséget megragadni, 

hogy valamilyen formában az egyetemi éveim alatt is hódolhassak ezen hobbimnak. 

S ha már a Medikus Kupa szóba került, nem hagyhatom ki a sorból a különböző rendezvényeket, amik 

azt hiszem, egyetemista létünk legjobb élményeit és emlékeit adják, legyen az akár egy EFEN, 

International Evening vagy éppen bármelyik medikus csütörtök. Ezek mind olyan események, amik 

igazán felejthetetlenné teszik az itt eltöltött éveket. 

Bízom benne, hogy hamarosan találkozunk az egyetemen és ti is részese lesztek ennek a rengeteg 

élménynek, ami itt vár benneteket! Addig is szeretnénk nektek minden segítséget megadni, hogy 

sikeres érettségit tegyetek és a bennetek felmerülő kérdésekre választ kapjatok. Ezért, ha bármi 

kérdésed lenne akár a felkészüléssel, akár az itteni élettel kapcsolatosan, legyen szó tanulásról vagy 

szabadidőről, akkor keress bizalommal (koltailuca@gmail.com)! 


