
Eszék (Osijek) 

A város 

Eszék a Dráva folyó partján található város: a parkok és díszkertek sokasága, a barokk vár, 

számos szecessziós épület és sajnos néhol a Délszláv háború nyomai is rögtön szembetűnnek. 

Eszék mindig is zöld városként volt ismert, sok parkkal, díszkerttel és zöld területtel. Ma 17 

park van a város minden részében.  A legnagyobb 

parkok – Tomislav király díszkertje (Perivoj Kralja 

Tomislava) és IV Krešimir Péter király parkja (Park 

Kralja Petra Krešimira IV) nagyon népszerű helyek 

sétálásra, kocogásra, kerékpározásra, vagy csak 

könnyed pihenésre egy padon. Mindkét park védett 

tájépítészeti műemlék a rendkívül értékes 

növényállományuknak köszönhetően. 

Nemcsak az egyik leghosszabb, hanem a legszebb 

horvátországi sétány, amely a Dráva folyó mindkét 

oldalán fut. Kedvenc szabadidős pihenő és hétvégi 

sétákra alkalmas hely, illetve kerékpározásra, 

korcsolyázásra. A Dráva partján bárokká és 

éttermekké átalakított hajók horgonyoznak.  

 

A város lakói nyugodtságot, biztonságot sugároznak. A számtalan mennyiségű kávézó és bár 

mindennap megtelik. Sajnos a horvátországi törvények még nem tiltják az éttermekben, 

bárokban, zárt helyeken való cigarettázást, mely zavaró a dohányfüstöt nem kedvelők 

számára. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem lehet találni füstmentes helységeket az 

éttermekben, ill. kávézókban. A régi városrészt leginkább a fiatalság használja, hiszen itt 

találhatók a gimnáziumok, a zeneiskola, egyes egyetemi karok tanulmányi hivatalai, valamint 

a szórakozóhelyek. A helyiek legkedveltebb szórakozóhelye a Tufna, ami minden héten 

csütörtöktől szombatig várja a kikapcsolódni vágyókat. Ha valaki pont a születésnapján lép be 

a szórakozóhelyre, belépőt sem szükséges váltania, továbbá egy üveg pezsgőt kap ajándékba. 



Az eszéki állatkert a 

területileg legnagyobb 

Horvátországban, és a 

legtöbb állatfajjal 

rendelkezik a zágrábit 

követően.   

A szállás: 

Az új kollégiumban 

kaptunk szállást, ahol 

kétfős szobákat találtunk 

saját fürdőszobával. 

Elhelyezkedése orvostanhallgatók számára kitűnő, mert kb. 5 perc sétára van a kórház. A fent 

említett régi városrész 15 percnyire, a belváros 35-40 perc sétára van. Havonta 875 kunát 

kellett fizetni, de fél hónap fizetésére is van lehetőség. A szobákban csak azonos neműek 

lakhattak, tehát párok nem költözhettek össze. A szoba felszerelése, és tágassága megfelelő 

volt. Az internet beállítással sok volt a probléma, a WiFi nem mindig működött, ezért kábeles 

internetet kellett használni, amihez szükséges programot saját magunknak kellett letölteni, ha 

a portásnak nem sikerült, mert más nem értett hozzá. Nem mindig volt meleg víz. 

Megfigyelés alapján általában 20:00-23:00-ig nem lehetett tusolni meleg vízzel. Ez a 

kollégium igazgatása szerint azért van, mert napenergiát használnak, és időre van szükség, 

hogy a víz felmelegedjen. Mondjuk az is igaz, hogy nem sokan tudtak angolul beszélni, így 

elég nehéz volt a kommunikáció. Körülbelül havonta ellenőrizték a fürdőszoba tisztaságát, és 

aki nem felelt meg, az egy nap haladékot kapott, majd újraellenőrizték. Minden szinten egy 

konyha volt, melynek felszerelése nem volt kielégítő. Egy hűtő és két elektromos tűzhely volt 

benne, de nem volt mikro, sem sütő. A szobákban nincsenek hűtők és tűzvédelmi okok miatt 

nem is engedélyezett annak a szobában történő elhelyezése. Vigyázni kell azonban, mert 

hiába volt egy közös hűtő az egy szinten lakó összes kollégistára, mégis tűntek el ételek. 

Szóval csak ajánlani tudom a hűtőtáska használatát, mert a jégakkura senkinek sem volt 

szüksége. A mosógép, illetve szárítógép használatához zsetont kellett venni 9 kunáért. A 

szárítógép működése azonban kiszámíthatatlan volt, így helyette a ruhaszárítóra való 

teregetést ajánlanám. 

 

 



Közlekedés 

 

Eszéket Pécsről autóval megközelíteni egyszerű, hiszen csupán 106 km a távolság a két város 

között. Tömegközlekedéssel sem hosszú az út, körülbelül másfél óra, viszont át kell szállni 

Harkányban, ahonnan közvetlen buszjárat indul Eszékre. Az alábbi oldalon lehet a 

buszjáratok menetrendjét megtekinteni. 

https://www.autotrans.hr/hr-hr/naslovna 

A városon belül nagyon egyszerű a közlekedés, szinte minden gyalog megközelíthető 

távolságban van. A campustól a belváros körülbelül 20-25 perc gyalog, a Dráva-part 10-15, a 

kórház mindössze 5-10 perc.  

Van a városban villamos, mely elég gyakran jár.  

Ezen kívül a város szélén van egy nagy bevásárlóközpont (Portanova), ahova ingyenes 

buszjáratok indulnak a belvárosból minden órában. 

A taxival való utazás is könnyen megoldható, sok taxisofőr beszél angolul, és olcsóbb egy út, 

mint Pécsen (800 Ft-nak megfelelő kuna). 

A belföldi közlekedés viszont nem a legjobb. Ez kicsit nehézkessé tette a kirándulások 

megszervezetését. (Azért mindig sikerült, csak néha sokat kellett utánakeresni dolgoknak  ) 

Illetve, ami még eltér, hogy Horvátországban nem feltétlenül jár a diákigazolványra az 50%-

os kedvezmény, ez csak egy bizonyos távolság felett jár, így jobban megéri return jegyet 

venni. Az alábbi oldalon található meg a horvát buszmenetrend: 

https://prodaja.panturist.hr/Default.aspx?ReturnUrl=%2F 

 

Étkezés 

Eszéken a diákoknak nagyon kedvezményes a campuson belüli étkezés. A hallgatók kapnak 

egy kártyát, amivel 71%-os kedvezménnyel étkezhetnek, így könnyen meg lehet ebédelni akár 

200-300 Ft-ból. Sajnos ez a kártya gyakorlatra érkező hallgatóknak nem jár, viszont a horvát 

diákok nagyon kedvesek, kérés nélkül odaadják a saját kártyájukat az ebédlőben. Valamint a 

többi erasmusos hallgató, akik tanulmányi ösztöndíjjal vannak kinn, szintén jogosultak a 

kártyára, és ők is szívesen segítenek az efféle dolgokban. 

A boltokban az árak nagyon hasonlóak, mint Magyarországon, bizonyos dolgok picit 

drágábbak, de nem vészesen.  

Az éttermekben viszont általában olcsóbb az ajánlat, mint itthon.  

Az italok körülbelül ugyanolyan árban vannak. Általánosságban elmondható, hogy étkezés 

tekintetében nagyjából Horvátország hasonló, mint Magyarország. 



Gyakorlat 

Mi a 3 hónap alatt a sebészet-traumatológia, illetve a szülészet-nőgyógyászat gyakorlatokat 

csináltuk meg. Mindkettőről csak pozitív élményeink vannak. 

A sebészet-traumatológiával kezdtünk, ahol kaptunk egy mentort. Ő traumatológus volt, így 

ezen az osztályon kezdtük el a gyakorlatot. Reggel részt vehettünk a viziten, ami szerencsére 

csak fél 9-kor kezdődött, és nem húzódott el túlságosan. Utána vagy az osztályon maradtunk, 

és vért vettünk, varratot távolítottunk el, illetve az ambulancián varrni is lehetőségünk volt. 

Vagy a műtőbe mehettünk, műtéteket nézni. Az orvosok, és a nővérek is nagyon kedvesek 

voltak velünk, és meglepő módon (az eszéki orvosi egyetemen nincs angol nyelvű oktatás) 

nagyon sok orvos, és nővér is tudott angolul.  

 

A szülészet-nőgyógyászaton szintén kaptunk egy mentort. Ő végig nagyon kedves volt 

velünk, sokat magyarázott, vizsgálhattunk nőgyógyászati beteget, benn voltunk kisebb-

nagyobb műtéteken, ahol szintén mindig magyarázott, tanított, természetes szülést néztünk. 

Illetve a nőgyógyászati osztályon nagyon sok a fiatal rezidens, akik mind jól tudnak angolul, 

és nagyon kedvesek voltak velünk.  

Összességében nagyon jók voltak kinn a gyakorlatok, mindkért osztályon figyeltek ránk, 

sokat magyaráztak.  

 

Erasmusos élet 

Az eszéki ESN (Erasmus Student Network) nagyon jól szervezett társaság. Minden kiutazó 

erasmusos diák még a kiutazás előtt kap egy buddy-t, akivel már hónapokkal korábban fel 

tudjátok venni a kapcsolatot, így segít a szállás keresésében, az utazás megoldásában. Illetve 

Eszéken is, az első napokban mindenben segítenek. Ezen kívül a program elején nagyon sok 

közös programot szerveztek, így hamar megismerhettük a többi erasmusos diákot, akikkel 

később már külön is nagyon sok programot tudtunk szervezni. Nekem ez külön tetszett, hisz 

sok más diáktól hallottam, hogy nehéz volt a szállást megszervezni így egyedül, és itthonról, 

nekünk ezzel semmi gondunk nem volt. Nagyon jó erasmusos társaság gyűlt össze a 

félévben, számos közös programot, kirándulást szerveztünk, és nem utolsó sorban nap, mint 

nap gyakoroltuk az angol nyelvet.  

Boldizsár Petra 


