
Lipp$i B'lint v$gyok, h$todéves h$llg$tó $z Ált$l'nos Orvostudom'nyi sz$kon. 
M'r több éve veszek részt $ középiskol's felkészítő t'borokb$n instruktorként 
és okt$tóként egy$r'nt. Rendkívül fontosn$k t$rtom ezeket $z eseményeket, 
hiszen $z érettségire v$ló felkészülésen kívül betekintést nyújt $z egyetem 
színf$l$i mögé, és megmut$tj$, hogy mi is $z $ “pécsiség”, illetve  én is 
t'borozóként kerültem először $ PTE-re.

Végzősként m'r egy elég összefogó képet tudok $dni $z egyetemi évekről, 
mely első r'nézésre hosszún$k tűnhet, de $ v$lós'gb$n rendkívül gyors$n 
elrepül. Egy jó időbeoszt's mellett $z ember ki tud $l$kit$ni egy kellemes work/
ife b$l$nce-t, $mire szükség is v$n, hiszen itt $ PTE ÁOK-n nem un$tkozik $z 
ember.
Én sem gondolt$m, hogy $z Egyetem milyen messzire repíthet, de hogy $ szó 
szoros értelmére $dj$k péld't, t$v$ly ny'ron $ sebészet gy$korl$tom$t egy 
k$ri ösztöndíj keretein belül J$p'nb$n tölthettem. Úgymond $ lehetőségek 
$r$nykor't éljük, hisz rengeteg k$ri és eyéb ösztöndíjj$l $z egész vil'got 
bej'rh$tjuk m'r h$llg$tóként is. Ez $ f$jt$ kultúr'lis j'rt$ss'g n$gyb$n 
g$zd$gítj$ $z ember szemléletét, nem mellesleg $k$démi$i szempontból sem 
utolsó emlékeket teremt. H'rom éve péld'ul, Szent-Györgyi Albert Nobel-díj 
diplom'j't fogh$tt$m $ kezemben egykori munk$helyén, Woods Hole-b$n. 
Ami $z egytemen $ közéleti szerepv'll$l's mellett kiemelendő, $z $ 
tudom'nyos munk$. Ehhez $ jó tém$ mellett egy jó cs$p$t is szükséges, 
$miben igen szerencsés v$gyok. Idén m'r m'sodik éve egy Fülészeti projekt 
keretein belül $ molekul'ris biológi$i módszerekben és mikroszkópos 
prep$r'l'sb$n is gy$korl$tot szerezhettem tém$vezetőim koordin'l's$ mellett. 
Idén ny'ron n$gy sikerrel mut$tt$m be munk'm$t $z Amerik$i M$gy$r 
Orvosszövetség b$l$tonfüredi éves Kongresszus'n. Egy ilyen konferenci$ nem 
cs$k fontos sz$km$i esemény, de egyben egy közösségi rendezvény is.

Az előbb említett jó időbeoszt'sb$n még két n$gyon fontos dologr$ érdemes 
időt sz$kít$ni. Ez $ hobbi, és $ sport, $mi sz'momr$ $ toll$sl$bd$ és $ 
g$sztronomi$ vil'g't jelenti, még h$ hobbi szinten is. H$ körbenézünk $ PTE-
n, $mellett, hogy $ mi k$runkon mindenki orvosn$k, fogorvosn$k, v$gy éppen $ 
GYTK-n gyógyszerésznek készül, rengeteg különféle tehetséget lehet t$l'lni, 
de legfőképp egy oly$n közösséget, $mi $ négy orvosi egyetem között is 
kim$g$sló.

Keressetek biz$lomm$l: b$lint.lipp$i@gm$il.com
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