
A nevem Meltzer Márta, 4. éves orvostanhallgató 

a Marosvásárhelyi "George Emil Palade" Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológia 

Egyetemről. A 2019-2020-as tanévet a Pécsi 

Tudományegyetemen végeztem el az Erasmus 

ösztöndíjprogram keretein belül.  

Miért épp Pécs? A nyelv miatt Magyarország az 

első opcióként szerepelt a lehetséges országok 

listáján. Pécsen még sosem jártam, ezért 

gondoltam, hogy érdekes lenne egy olyan várost 

felfedezni, ami ismeretlen számomra. És... Nem 

csalódtam ebben a választásomban. 

A várost gyönyörűnék találtam és tetszett, hogy 

sok múzeumot és kiállítást lehet megtekinteni. 

Például a Zsolnay negyed szépsége és történelmi 

fontossága a mai napig elvarázsolt.  Ugyanakkor 

nagyokat lehet túrázni a Mecsekben, ahova 

szívesen jártunk az Erasmusos társaimmal. Sajnos 

a jelenlegi helyzet miatt a tavaszi túrázásaink és 

kirándulásaink nem kerültek sorra.  

Az elején nehezebben tudtam eligazodni a városban, mivel nem szeretem a tömegközlekedést, 

ahová tudtam gyalog jártam. Azonban idővel már a legrövedibb utakat is megismertem, amik 

gyakran csodálatos régi épületekkel voltak tele. Ezért is lett a kedvenc sportom a futás, mert 

közben gyönyörködhettem az óváros hangulatos girbe-gurba utcácskáiban.  

Az erasmusos élet tetszett és sok érdekfeszítő emberrel tudtam megismerkedni, akik által 

különböző kulturákba is betekintést nyertem. Az ESN kordinátorok sok különböző programot 

szerveztek nekünk, amik segítettek, 

hogy jobban megismerjük egymást.  

Az egyetemen nagyra értékeltem a 

tanárok hozzáállását, mindig 

megértőek és segítőkészek voltak. 

Az elején a Neptun rendszer, a 

tantárgyak és a vizsgák felvétele 

ijesztő volt, de mivel kaptunk 

segítséget ezzel is sikerült 

megbírkozni. Úgy érzem 

tanulmányaimban sokat haladtam és 

olyan dolgokat sikerült elérnem 

amikre nem is gondoltam volna. 

Például lehetőségem volt résztvenni 



a PTE Surgical Society által tartott gyakorlati 

órákon, ahol tudtam fejleszteni a sebészi 

készségeimet. Ezeken az extrakurrikuláris 

gyakorlati órákon sikeresen részt tudtam 

venni a járvány idején is, mivel a sebészeti 

gyakorlatra szükséges anyagokat a szervezők 

postán elküldték nekem. Ezt kimondottan 

fontosnak tartottam, mivel a sebészethez 

szükséges kézügyességet csak gyakorlattal 

lehet kifejleszteni. A többi kötelező tantárgy 

online oktatásával is nagyon meg voltam 

elégedve és bár hiányoltam a tavaszi 

félévben az Erasmus által kínált szociális tevékenységeket, úgy érzem hogy a tanulás 

szempontjából sikeres évet tudhatok magam mögött. 

Egyik legkedvesebb emlékem a Busójárás volt Mohácson. Érdekes volt ezen a tavaszváró, 

téltemető népszokáson résztvenni a barátaimmal, amiről eddig csak történelmi órákon és 

népmesékben hallottam. Szép volt, hogy kisgyerek és idős is együtt ünnepelt a hagyománynak 

hűen. 

Visszagondolva a Pécsett eltöltött időre az Erasmus program keretén belül, semmi kétség nem 

merül fel bennem, hogy ne ajánljam ezt a programot egyetemista kollegáimnak is. Sőt mi több, 

annyira meg voltam elégedve a tanulmányi lehetőségekkel amelyet a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Karán biztosítottak, hogy egy újabb évre megpályáztam és meg is 

nyertem egy újabb Erasmus programot. Szóval, nekem megérte!  

 

 

 

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pszok%C3%A1sok

