
Sziasztok! Sölétormos Luca vagyok, másodéves hallgató a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karán. Középiskolai tanulmányaimat Győrben, a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban 

végeztem, 2018-ban érettségiztem.  

Kisgyermekként fogalmazódott meg bennem először, hogy az orvosi hivatást választom. Bár eleinte 

az állatorvoslás foglalkoztatott, végül mégis a humán medicina mellett döntöttem. Pécsre 

tizenegyedikesként sodort el az élet, amikor részt vettem az első Középiskolások Hete táborban. 

Azonnal megkedveltem az Egyetemet, a Várost és ezt a csodálatos Közösséget, mire pedig véget ért 

a hét, már alig vártam, hogy a sikeres felvételim birtokában visszatérhessek.  

Amikor 2018-ban teljesült ez a vágyam és immáron gólyaként léphettem át az egyetem kapuit, 

hirtelen vált minden valóságossá, amelyről eddig csak álmodtam. A tantermeket felváltották a 

hirtelenjében hatalmasnak tűnő előadók és a középiskolai osztályt a tanulócsoportunk. Visszanézve 

az első év szinte mámorosnak tűnő napjaira döbben rá igazán az ember, hogy az iskolai teendők és a 

temérdek program rengetegében milyen gyorsan el is szalad az idő. A csütörtöki, szinte már 

fogalommá vált találkozások a barátokkal, a POE programjain és a Language Cafén való néha estig is 

elhúzódó tevékenykedés, a beszélgetések az albérlethez közeli cukrászdában, vagy éppen a Gólyabál 

és az International Evening örökké megmaradó emlékek, melyek segítenek átvészelni a 

nehézségeket az egyetemi évek során. 

Emellett számos lehetőség nyílik a hobbijainknak is élni az egyetemi élet mellett, legyen szó 

sportolásról, rajzolásról, írásról vagy éppen a diáklap szerkesztéséről. Ezt nagyon fontosnak tartom, 

hiszen csak egészséges testben lakozhat egészséges lélek, és a kikapcsolódás, a felgyülemlett stressz 

levezetése sokban hozzájárul ahhoz, hogy sikeresek legyünk a tanulmányainkban. Személy szerint 

egy karanténban végig tanult nap után nincs is jobb, mint egy kis edzéssel felfrissíteni elgémberedett 

tagjaimat, de szívesen ismerem meg új ételek elkészítésének módját, ha pedig valahová megyek, 

szívesen készítek fotókat is. Rajzokat főleg a jegyzeteimhez készítek szívesen, erről főleg a 

csoporttársaim tudnának nyilatkozni.  

Egy dolog azonban ebben a lehetőségekkel teli forgatagban mindig állandó maradt: Szeretném 

átadni a leendő generációnak azt a rengeteg élményt, amit én is átéltem és szeretnék segíteni a 

tapasztalatommal abban, hogy az akadályokat minél könnyebben leküzdve megélhessék ők is az 

álmaikat.  

Ugyan előadások terén még nem rendelkezem jelentősebb tapasztalattal, de annál lelkesebben állok 

az új kihívás elé. Emellett szívesen válaszolok bármilyen, az érettségit, felvételit vagy egyetemi életet 

érintő kérdésre, legyen szó nehézségekről a fakultáción vagy éppen merre találhatod a legfinomabb 

pizzát / sütit a városban. 

Remélem, hogy nemsokára Téged is a köreinkben köszönthetünk, és te is hasonlóképpen boldogan 

és büszkén leszel a pécsi egyetemisták családjának egyike. 

 

Elérhetőség: soleluca1999@gmail.com  
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