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Élménybeszámoló 

Jakab Emese vagyok, IV. éves fogorvostanhallgató a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

Fogorvostudományi Karán. A 2020-2021-es tanév keretén belül lehetőségem adódott részt venni az 

Erasmus + programban, amely keretén belül a nyári szakmai gyakorlatomat a PTE KK Fogászati és 

Szájsebészeti Klinikán tölthettem. 

Elsőként a programról felsőbbéves hallgatótársaimtól hallottam, majd az egyetem honlapján is olvastam 

róla. Azon diákok akik már részt vettek az Erasmus programban lehetőségként, fejlődésként és nem 

utolsó sorban kalandként tekintenek vissza rá. Ebből kifolyólag én is valami ilyesmit vártam. Egy 

kalandot, ahol szakmailag rengeteget fejlődhetek, tanulhatok neves, 

elismert professzoroktól, mint Dr. Krajczár Károly, Dr. Benke Beáta, Dr. 

Szalma József. Ők a szakmában kiemelkedő jelentőséggel bírnak és 

reméltem mellettük én is próbára tehetem magam. Nem csalódtam, 

számomra az Erasmus program teljes mértékben azt nyújtotta amit vártam, 

ahogyan elképzeltem a mende-mondák alapján.  

Természetesen mint mindenben itt is adottak nehézségek. Amit a leginkább 

kiemelnék az talán a felzárkózás a társaim mellé, főként a pécsi 

fogorvostanhallgatók mellé. A pandémia nagyon megnehezítette, akár azt 

is mondhatnám lehetetlenné tette a gyakorlati oktatást otthon, 

Marosvásárhelyen. Ezáltal nem sikerült elsajátítanom a gyakorlatban olyan 

alapvető dolgokat, mint a foghúzás, üregalakítás, tömés. De köszönhetően 

az előbb említett türelmes és segítőkész mentoraimnak sikerült egy kis 

önbizalmat nyerni, ami átlendített a nehézségeken. Amik szintén kisebb 

nehézséget okoztak, azok a szakkifejezések voltak. Mivel vannak dolgok amiket nálunk másképp 

neveznek meg. Ilyen például a n. alveolar inferior vezetéses érzéstelenítése, amit nálunk Spix-ként 

emlegetnek, a pécsi klinikán Szokolóczy-féle módszerként ismernek. Kis odafigyeléssel sikerült hamar 

elsajátítanom az itteni kifejezéseket. 

Mint már említettem, a fogadó intézményem a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika volt, ahol 

lehetőségem volt több részlegébe is betekintést nyerni a két hónap alatt. Rögtön az elején két hetet 

töltöttem a konzerváló részlegen Dr. Krajczár Károly felügyelete alatt. Mind az orvosok, mind az 

asszisztensek, mind pedig a hallgatók nagyon érdeklődőek, segítőkészek voltak. Az első napokban csak 

szemlélőként voltam jelen, majd napról napra nagyobb kihívások elé állítottak. Itt sajátítottam el az 

üregalakítás csínját-bínját, valamint az esztétikus tömés készítésének lépéseit. Találkoztam olyan izoláló 

eszközökkel, amiket eddig csak képeken láttam, mint a Tofflemire, Nyström. Ezt követően két hetet a 

fogpótlástan részlegen gyakorlatoztam, ahol Dr. Benke Beáta figyelte minden lépésemet. Megtanultam 

helyesen lenyomatot venni algináttal, láttam hogyan keverik meg szakszerűen az anyagokat és 

csiszolhattam kihúzott fogakon. Az augusztust már a szájsebészeten töltöttem, ahol egy nagyszerű 



közösség kovácsolódott. Dr. Szalma József és csapata tanította meg nekünk a foghúzás rejtelmeit. 

Valamint kipróbálhattuk magunkat élesben is. A megszerzett tudás és a megannyi sikerélmény vezetett 

oda, hogy ma már sokkal magabiztosabban állok a kihívások elé. 

Persze a munka mellett a szórakozásnak is teret adtam. Ellátogattam szabadidőmben a Mecsextrém 

kalandparkba, ami egy életre szóló élményt nyújtott. Emellett kipróbáltam magam a 

lézerharcban a város szívében található Laser Cornerben. Délutánonként pedig 

megcsodáltam a környék látnivalóit. Pécs egy lenyűgöző város, igazi kulturális központ 

telis-tele értékekkel. Kiemelkedő ékessége a Pécsi Székesegyház, a Barbakán, a 

Zsolnay-negyed, a Széchenyi tér valamint az Ókeresztény sírkamrák. Ahonnan pedig 

be lehet látni az egész várost, maga a TV-torony gyönyörű panorámát tár szemeink elé. 

Ami szintén nagyszerű programlehetőség az a Pécsi Állatkert és Akvárium-terrárium. A 

kedvenc állatom az oroszlán és a kismajmok voltak. Ezek mellett ellátogattam még Villányba, ahol 

jobbnál- jobb borokat kóstoltam, Orfűre, Siófokra strandolás, pihenés céljából.  

Összességében úgy gondolom Pécs egy élhető város. Ezt alátámasztja az is, 

hogy sikerült jól beosztani a pénzem. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy 

rengeteg kedvezményt nyújtanak diákok számára a belépők terén, a 

tömegközlekedésben, de akár még boltokon belül is. 

A pécsi Erasmus irodának köszönhetően kellemes környezetben szállhattam 

meg. Ajánlásukra a Márton Áron Szakkollégiumot választottam, ahol kedves 

személyzet, érdeklődő, barátságos kollégisták vettek körül.  

Végezetül, hogy mi volt a legjobb az Erasmusban? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert sok szép élménnyel 

gazdagodtam. De talán a legjobb mégis az volt amikor sikeresen, fülig érő mosollyal kihúztam az első 

fogat. Mindenképpen csak ajánlani tudom. Aki teheti vegyen részt a programban, mert amellett, hogy 

szakmailag nagyon sokat lehet fejlődni, szórakozni is jócskán jut idő. Én is csak alátámasztani tudom, 

hogy az Erasmus lehetőség, fejlődés és kaland.  

 


