
  Az én nyári gyakorlatom Pécsett 
 

 Két teljes hónapot 
tölthettem Pécsett, s túlzás 
nélkül jelenthetem ki, 
egyike volt az eddigi legjobb 
nyaraimnak! A két hónap 
mind tanulás, mind pedig 
élmények és kirándulás 
szempontjából is tartalmas, 
és változatos volt, új arcok, 
új tapasztalásokkal volt 
tarkítva minden időm. 
 A gyakorlatom a 
Szívgyógyászati központban 
töltöttem, már korábban 
volt szerencsém egy hetet 

tölteni az intézményben, így az első nap kicsit otthonosabban mozogtam, mint a többi külföldi 
hallgató, nem beszélve a megkönnyebbült néhány arcról, amikor kiderült, hogy ráadásnak magyar is 
vagyok, így nem kell a nyelvek útvesztőjén keresztül megbeszélni az adminisztrációs teendőket. 
Hátrányom viszont az otthonról hozott visszahúzódottság volt, amit lassan el is hagytam a napok 
teltével. Az otthoni világ diákként, a kórházban teljesen más volt, mint ami a itt fogadott, nyíltság, 
barátias légkör, s egy pillanatra sem éreztem, hogy esetleg 
felesleg lennék ott. Marosvásárhelyi diákként a másik nagyon 
pozitív élményem az volt, hogy itt természetes volt az, hogy a 
segítsek a kórházi munkákban, így gyakorlati tudásom minden 
nap fejleszthettem. Már apró dolgok is sokat számítottak.  
 Tetszett minden nap a kórházban, hiába kezdtek egyes 
dolgok megszokottá válni, mégis minden nap vártam, hogy kicsit 
ott lehessek, tanulhassak, vagy épp kérdezősködhessek néhány 
kevésbé tiszta dologról. Otthon már voltam benn intervenciós 
beavatkozásoknál, így aztán minden részlet érdekelt, hogyan 
csinálják itt, az eltéréseknél, hogy miért másképp, mi ésszerűbb 
vagy ésszerűtlenebb. A napok teltével aztán a technikai 
részletekbe is belementünk, minden érdekelt. A napok-hetek 
múltával a szemem is megszokta már az koszorúeres hálózat 
képét megfestve, így a kezdeti feszült, és hosszantartó 
keresgélés után, lassan egyre könnyebbé kezdett válni a plakkok 
felfedezése, az ágak felismerése. A csapat nagyon jó volt, jól 
éreztem magam közöttük, minden nap került valami téma, amit 
boncolgathattam velük. Tetszett a szokás is, hogy aki valami újat 
csinálhatott, az másnap süteménnyel kellett beállítson, minden 
alkalommal örültem, ha erre sor kerülhetett, frisset akartam 
vinni, így még az sem esett rosszul annyira, hogy hat óra előtt 
már fel kellett kelnem hozzá.  
 Szerettem az éjszakai ügyeletek is, amikor sürgős eset 
jött, s eleinte – nem tudtam, hogy nem a főbejáraton kellene bemenni – felköltöttem néha – néha az 
éjszakai pihenőjét tartó portást is, ilyenkor sűrű elnézését kérve iszkoltam is tovább az osztályra. 
Tényleg hálás volta, s vagyok is a lehetőségért, hogy ott lehettem, a csapatért, hogy annyit 
tanulhattam, hisz ez a nyár csak méginkább megszerettette velem az orvoslást. 
 



 Pécsre harmadik éve járok vissza, eddig a ROMOGYKE 
szervezeten keresztül kerülhettem ki, egy - egy  kéthetes – 
szintén – kórházi gyakorlatokra. Tehát nemhiába választottam 
ismét ezt a várost, már első alkalomkor magával ragadott a 
hangulata, az esti központ, a fesztiválok, a boros kisbódék, a 
múzeumok, a Mecsek, kilátók és még sorolhatnám, órákat 
tudtam/tudtunk bóklászni a városban, és körülötte egyaránt. 
 Szerettem a város hangulatát, nem volt az a túlzsúfolt 
nagyváros, de azért mégis élt, pezsgett, mindig akadt hova 
elmenni, kimenni, hol tölteni az estéket a barátokkal. Ugyanolyan 
jól telt a séta a nappali melegben a fagylalt után a központba, 
mint az est hűvössében kimenni akár egy szabadtéri 
meccsnézésre. Vagy csak megázni egy nyári záporban, és 
ránevetni a bosszúságokra, hisz mindez hozzá tartozik a nyárhoz.  
 Aki a Balassában száll meg diákként, annak mindenképp 
fűződik élménye valamelyik teraszhoz, személy szerint a 8.-ik volt 
a kedvenc helyem, s talán ismerőseimnek is, a fenti sörözések, 
beszélgetések, éjszakába nyúló szórakozások helyszíne volt „A” 

terasz. A jó hangulata mellett gyönyörű kilátást is nyújtott a városról, majd a türelmesebbeknek a 
napfelkeltének is.  
 Pécs mellett a kirándulások is nagy hangsúlyt kaptak ebben a két hónapban, úgy a közeli, 
mind a távoli célpontok. Közeliként ugye kihagyhatatlan volt Orfű, Villány, Mohács, Szigetvár. Villány 
különösen a szívemhez nőtt, a borozós estek, beszélgetések a gazdákkal, a 
kellemes ízvilág és táj tökéletes keveréke volt. Távoliként ott volt az Őrség, 
életem egyik legfinomabb ebédjével, vagy a Balaton, az augusztusi 
csillaghullás nézéssel a kilátóból. És ott volt Tata, ahol rákaptunk a 
vasaltutakra, sziklamászásra, Budapest, ahol viharban néztünk szét a 
Citadelláról, vagy Dobogókő, a leírhatatlan kilátással. Ott volt a Tátra is, a 
Lomnici csúcsával, éjszaki autós alvás az autópályán, s a másnapi hajnali 
rajttal a csúcsra. Leírhatatlan volt felmászni a hegyre, azokat a 
mélységeket, meredélyeket figyelni, melyet egy képen sem tudtunk 
magunkkal vinni. Milyen jól is esett az oldalban az áfonyázás, míg mások 
nagy léptekkel haladtak felfele, mi már megjárva a hegyet, nyugodtan 
heverésztünk, s festettük szájunkat a finomabbnál finomabb bogyókkal.  
 Annyi élmény, s megannyi emlékkel gazdagított ez a két nyári 
hónap! Ennyi idő után is bizton állíthatom, Pécs megunhatatlan, Pécs a 
legjobb! 
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