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Szeptember és az október hónapot töltöttem egy kedves barátnőmmel Mariborban.
Egy idős hölgy 4 szobás lakásában béreltünk egy nagy szobát, ketten együtt havi 270
euroért. Ez a rezsit és a wifit is tartalmazta, sőt a néni sokszor sütött-főzött, amivel rendszerint
megkínált minket is, valamint el lettünk látva almával is, ami a kertjében termett. Ő egyébként
horvát anyanyelvű volt, de szlovénul és németül is beszélt, mi németül tudtunk vele
kommunikálni.
A kórház a lakástól negyedórás sétányira volt, így nem volt szükségem sem buszozásra,
sem biciklire. Aki viszont biciklit szeretett volna szerezni olcsón, annak a többi diák egy
bolhapiacot javasolt.
A gyakorlatomat sebészet-traumatológiával kezdtem. Az általános és hasi sebészeti
osztályon egy kedves, Pécsen végzett magyar orvos, Dr. I. Á. lett a mentorom. Sok műtétnél
asszisztálhattam, ha nem asszisztáltam akkor figyelhettem a beavatkozásokat. A műtétek
általában 9 óra körül kezdődtek. Kérésemre többször csatlakozhattam a nővérekhez, akik
nagyon kedvesen segítettek, hogy gyakorolhassam a vérvételt, sebellátást. Mivel
gyermekorvosnak készülök, I. doktor bemutatott a maribori gyereksebészet vezetőjének, L.
professzor úrnak, aki lelkesen körbevezetett engem a saját osztályán, valamint külön szólt
nekem, felhívott telefonon, ha műtött és bemosakodhattam, megnézhettem több
gyereksebészeti beavatkozást is. Látogattam a traumatológiai ambulanciát is, ahol főleg
röntgenképnézegetésből és sebkezelésből állt egy nap. Volt hét, hogy egyedül voltam az
osztályon, mint Erasmus hallgató, de több hetet voltam egyszerre ott 2 portugál lánnyal,
valamint egy hetet egy lengyel lánnyal is.
A
második
hónap
végét
az
endokrinológiai
és
diabetológiai
osztályon töltöttem Dr. Z. és Dr. Z.
felügyelete alatt. Mentünk velük vizitelni,
ahol is ők, majd utánuk mi is
megvizsgálhattuk a betegeket, értékeltük
együtt az eltéréseket. A rezidensek és a
szlovén orvostanhallgatók is lelkesen
fordítottak nekünk, de találkoztunk több
magyarul, németül vagy angolul beszélő beteggel is, akikkel segítség nélkül is tudtunk
beszélni. Több alkalommal az orvosiban egy-egy betegséget részletesebben is megbeszéltünk.
A lakás egy gyönyörű park mellett volt (MOM park), ami remek helynek bizonyult egy kis
kikapcsolódáshoz, futáshoz, sétáláshoz a park tavainak partján, melyekben mindig rengeteg
kacsa úszkált. A parkban egy kisebb épületben akvárium-terrárium is felfedezhető, aki szeret
kígyókat és halakat nézegetni, mindenképpen érdemes megtekinteni.

A lakásból a park fele elindulva kb. fél órás sétával lehetett
feljutni a Piramida nevű kis csúcsra, ahonnan nagyon szép
kilátás nyílik a városra és a környékre. Ez a hely a mariboriak
egyik kedvenc kirándulóhelye is, sok emberrel találkoztunk
felfele menet. Este pedig lentről látható a hegy, hiszen végig
ki van világítva a képen is látható égőkkel.
Az étkezést tekintve azt tudom mondani, hogy kb. minden
élelmiszer egy kicsivel drágább, mint itthon.
Kedvezmény: mobiltelefon és szlovén sim kártya segítségével
igénybe vehető kuponokat "adnak" (ajánlott vinni egy
kártyafüggetlen vagy dual sim kártyás telefont). Napi egyszer,
vagy négy órás különbséggel kétszer vehető igénybe, egy
hónapban összesen kb. 25-ször. Van egy lista a kedvezményes
helyekről, volt olyan pékség, ahol kuponnal ingyen kapott az
ember egy nagy szendvicset, egy kis adag franciasalátát vagy
tonhalsalátát és egy almát. Több pizzériában 2,5-3 euro körül
lehetett enni kuponnal egy napi levest, egy választott pizzát,
salátát, egy pohár választott üdítőt és egy almát.

Színházkedvelőként
nem
hagyhattam ki, és egy szabad
estémen felkerestem a maribori
színházat is, ahol megtekintettem A
sevillai borbély című operát olasz
nyelven, szlovén felirattal 

Hétvégi kirándulásként mindenképp el kell látogatni a
Bledi-tóhoz. Tömegközlekedés nem igazán szerencsés, de
telekocsival 16 euroból meg lehet fordulni.
A kis sziget csónakkal közelíthető meg, a kápolnában lévő
harangot aki meghúzza, annak kívánsága valóra válik. A tó
fölé magasodó várat is érdemes megnézni, nagyon szép
kilátás nyílik onnan a környékre.

Bledtől pár kilométerre található a csodálatos Vintgarszurdok

Mindent összevetve el kell mondanom, hogy
nagyon örülök, hogy jelentkeztem az
ERASMUS-programra. Maribort pedig
ajánlom azoknak, akik ki szeretnék próbálni,
milyen egy kicsit külföldön, de azért túl
messzire nem szeretnének menni.
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