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Nemsokkal a vizsgaidőszak lejárta után a szüleim vittek el autóval Pécsre, 
hogy megkezdjem a nyári gyakorlatomat a pécsi Gyermekklinikán. 
Pécstől nem messze, körülbelül 9-10 km távolságra volt a szállásunk, 
Kozármislenyben egy kis panzióban.  
 
Még aznap amikor megérkeztük elindultunk „felfedezni” a várost, első 
utunk természetesen a város központjába vezetett, a Széchenyi tér és a 
Király utca pezsgése volt az ami egyből elvarázsolt bennünket. Reggeli 
után ahogy lassan búcsút vettem a szüleimtől eszméltem rá, hogy még 
csak most kezdődik a nyár igazán. 

 
 
 
Egy kicsit azért izgultam az első napom előtt a 
korházban, de kellemesen csalódtam, ugyanis 
fölösleges volt az aggodalmam. Kiválasztottam 
hogy a Gyermekklinikán belül hol szeretném 
tölteni a gyakorlatomat, én a gyermeksebészetet mellett döntöttem. 
Mindenki nagyon kedves volt, azonnal segítettek eligazodni, 
bemutatták  az osztályt és hogy miként működnek ott náluk a dolgok. 
 
 
 

Rengeteget tanultam a két hónap alatt itt. Részt vehettem 
rengeteg műtéten, kisebb műtéteknél asszisztáltam is. 
Alaposan megfigyelhettem hogy zajlik a betegfelvétel, a 
betegek műtét utáni felépülése, és az azutáni nyomon 
követes, a sürgős sebészeti teendőt igénylő esetek ellátása, 
és még sok más olyan alap dolgokat amiknek az 
elkövetkezendőkben sok hasznát fogom majd venni. 
Minden reggel a vizittel kezdődött, majd vagy a műtőben 
folytattam a napom, vagy a sebészeti ambulancián voltam, 
ahol először találkozhattam a betegekkel, az első diagnózis 
felállítása, vagy kontrol vizsgálatok történtek. 
 
Szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis én sok nehézségbe nem ütköztem, sem a 
kórházban, sem az ügyintézések során. Sok könnyebbséget okozott az, hogy minden az 
anyanyelvemen történt, így még nyelvi akadályokba sem igazán ütköztem. 
  
 



Több étteremet is kipróbáltunk, de főként a központban lévő 
éttermekben ebédeltünk. 
Többnyire napi menüre esett a választás, de nem hagyhattuk ki a 
vegán, kínai, és thai ételkülönlegességeket sem, esetenként egy egy 
gyorsétterembe is betévedtünk. 
 
Az itteni orvostanhallgatók ajánlottak pár jó helyet, amit érdemes 
kipróbálni.  
Az ők ajánlásukra mentünk el egy szórakozóhelyre is, a Pécsi estbe. Jó 
volt a buli, jól éreztük magunkat. 
 
 

 
Nem unatkoztunk egy hétvégén sem, 
ugyanis sok sok helyre látogattunk el. Az 
egyik legszebb számomra a Csontváry 
kiállítás volt, a csodálatos festmények rabul 
ejtettek. Meglátogattuk a Vasarely 
Múzeumot, ahol szintén nagyszerű látvány 
fogadott.  
Csodálatos napot töltöttünk el a Zsolnai 
negyedben is, megkóstoltuk a helyben, kézzel 
készített cukorkákat, és végig jártuk a a 
kiállításokat, múzeumokat.  
Ellátogattunk a pécsi állatkertbe, és a TV 
toronyból néztünk meg egy csodás naplementét. 
 
Nemcsak a városban, hanem Budapesten, a 
Budai várat, a Hunyadi kastélyt, a Margit szigeten 
a Japán kertet is megnéztük, sétáltunk a 
Dunaparton, hajókáztunk a Dunán.  
Megnéztük az augusztus 20.-ai gyönyörű 
tüzijátékot. 
Betekintettünk Dobó István kapitány egykori várába, az Egri várba, ahol 
egykor hatalmas küzdelem zajlott. Egyből magával ragadott a látvány, a 
gyönyörű kisváros minden pontja, meg a vár felidézte bennünk a 
történelmet. 
Nem maradhatott ki a strandolás sem a nyarunkból, a pécsi Hullámfürdőn kívül Siófokon 
jártunk. Kellemesen meleg Balatonban hűthettük le magunkat egy forró napon. 
 
Nagyon könnyen elérhető volt számunkra minden, Pécsről volt direkt járat, bárhova ahova 
szerettünk volna menni. Mi általában a vonatot részesítettük előnyben, azt kényelmesebbnek 
találtuk.  
A szállásunkról távolsági busszal jártunk be a városba, óránként többször indultak buszok, 
úgyhogy nem jelentett gondot a bejárás. A városon belül pedig a helyi buszokkal utaztunk. 
 



Én legelőször nagyobb diákoktól hallottam 
az Erasmusról, még akkor amikor 
középiskolába jártam, tehát még nem is 
voltam egyetemi hallgató. Később az 
egyetemi nyíltnapokon, majd a tanáraink, de 
főként egyetemi diáktársaink beszéltek róla, 
mesélték az élményeiket, tapasztalataikat és 
ajánlották, hogy ki ne hagyjuk ezt a 
lehetőséget. 
 
Nekem az Erasmus rengeteg új dolgot adott, a sok sok élmény és szakmai 
tapasztalat, tudás mellet rengeteg új emberrel megismerkedtem. Nemcsak a kórházban  a 
pécsi orvostanhallgatókkal alakult ki kapcsolat, de a különböző város látogatásaink során is 
szereztem új barátokat, ismerősöket.  
 
Szívből ajánlom minden egyetemi hallgatónak az Erasmus 
programot, felejthetetlen élmenyeket nyújt mindenkinek. De ami 
még nagyon fontos, hogy tapasztalatokat szerzünk, belátást 
nyerünk egy másik rendszerbe úgy az egészségügy, mint az 
egyetemi oktatás szempontjából. Más módszereket, technikákat 
ismertetnek meg velünk, amit otthon nem, vagy kevésbé 
alkalmaznak.  
Szerintem mindenképp szükség van arra ebben a fejlődő világban, 
hogy ne csak a mi jól bevált módszereinket alkalmazzuk, hanem 
megnézzük mások miként csinálják, tanuljunk egymástól. Erre ez 
a program a legmegfelelőbb választás. 
 
 


