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Kicsit speciálisabb családi állapotomból kifolyólag egy-két dologban eltértem a 

’normál’ Erasmusos diákoktól. A gyakorlatom alatt kisfiam és férjem (aki később is érkezett, 

korábban ment haza és közben hazaugrott kötelezettségei miatt) a gyakorlat nagy részében 

velem tudtak lenni. Férjem a szabadságait nyáron tudta kivenni, így nem volt kérdés, hogyha 

Splitben szívesen fogadnak, akkor július-augusztusban megyünk. Diáktársaim beszámolóiból 

már tisztában voltam vele, hogy nyáron mind anyagilag, mind szervezésileg szerencsétlenebb, 

mint az év bármely másik szakában. Split Horvátország egyik fontos turisztikai központja, az 

árak a nyár folyamán, főbérlőm elmondása szerint is, jóval magasabbak, mint szezonon kívül; 

valamint az Erasmus szervezet sem működik olyan intenzitással, mint a tanév folyamán. Illetve 

ami még (főleg utólag belegondolva) a nyár ellen szólt, az a meleg volt. Gondoltuk, hogy meleg 

lesz, de azt, hogy a horvátoknak külön szavuk van arra az állapotra, amikor annyira meleg van, 

hogy létezni is nehezünkre esik, azt nem gondoltuk volna…  

Így tehát nekiláttunk a szálláskeresésnek. A kollégiumi szoba nem csak nekünk, mint 

családnak nem volt opció, de rendkívül kevés férőhelyük van, és azokat is az egész évre 

érkezőknek adják ki, így más úton kellett keresgélnünk. Felkerestem a kinti Erasmus Student 

Network-öt, akik ajánlottak horvát honlapokat, ahol albérlet után nézhettünk. Több Facebookon 

fellelhető albérletkiadós csoport is van, ahol fel is adtunk hirdetést. Többen meg is kerestek 

bennünket, de legnagyobb szerencsénkre az itthoni, és a kinti kari koordinátor hölgyek 

segítségével sikerült egy egyetemi dolgozó éppen nyárra kiadó albérletét kibérelnünk. Óriási 

szerencsénk volt, gyönyörű, kórházközeli lakást tudtunk bérelni a hölgytől, aki megbízva a 

kapcsolatokon keresztül jelentkező családos diáklányban, ráadásul még igen jutányos áron is 

kínálta az ingatlant a két hónapra. Egy garzon ára a gyakorlatom ideje alatt a beérkező ajánlatok 

alapján olyan 700-900 euro/hó lett volna, Sandra, a főbérlőnk pedig 530 euróért bocsátotta 

rendelkezésünkre az egész lakását, teljesen berendezve! Ráadásul a kint létünk alatt sikerült 

megkedvelnünk egymást, több alkalommal is csináltunk közös programot. Ő a Spliti 

Egyetemen kapcsolattartó munkakörben dolgozik, úgyhogy (ahogy ő fogalmazott) a nyáron 

úgy sincsen akkora Erasmus body élet, ő segített minden adminisztrációs dologban, 

idegenvezetőnk volt Splitben is, és programötletekkel is ellátott minket.  



Az első hétre, hogy felderítsem a terepet, egyedül érkeztem, vonattal. A nyár folyamán 

közvetlen Adria expressz jár Split és Budapest között, hálókocsival, ami külön élmény, főleg 

ha sikerül ebben is olyan szerencsével járni, mint én jártam. Egy Semmelweises lánnyal 

kerültünk össze egy hálókocsiba, aki a hatodéves sebészet gyakorlatára indult Splitbe. Úgyhogy 

nagyon kellemes vonatút volt. Este 7 órakor felszállunk, és reggel 9 órakor Splitben keltünk 

(szép tiszta volt a hálókocsi, de azért jóízű alvásra 2 utam során nem sikerült használni). Split 

közelében egyébként van egy repülőtér, és Budapestről el is lehet jutni, de a kaland kedvéért, 

és anyagilag is, ez a megoldás tűnt szimpatikusnak.  

Ideiglenes új otthonunktól a kórház gyalogszerrel is 10 perc alatt elérhető volt, a 

tengerpart csak pár méterrel távolabb. A belvárosba pedig egy fél órás kellemes sétával lehetett 

eljutni végig lejtőn, úgyhogy a visszaúton gyakran vettük igénybe a buszközlekedést. A buszon 

vásárolva kb. 11, elővétellel 9 kunába került egy jegy, de a buszon töltött utazási idővel 

arányosan számolják az árakat. Ami még nagyon jó lehetőség, hogy közösségi felhasználású 

elektromos motorokat is lehet bérelni, egy alkalmazást letöltve látod, hol vannak szabad 

motorok a közeledben. Használat után pedig ott parkolod le, ahol akarod a város határain belül. 

A megélhetés árai egyébként (ha nincsenek extra turista igények) a magyar árakhoz hasonló 

körül mozognak, pl. a Lidlben egyedül a valutaváltásból adódó kisebb-nagyobb eltérések voltak 

felfedezhetőek. Természetesen egy belvárosi part-menti horvát vacsoráért igen mélyen kell az 

ösztöndíjas zsebbe nyúlni, de egy alkalommal azért érdemes egy finom tradicionális fogás 

elfogyasztása a naplementében . 

 A gyakorlatomat a gyermekgyógyászati klinikán kezdtem. Az osztályvezető főorvos 

vett a szárnyai alá, és mindig kérésemnek, érdeklődésemnek megfelelően kerített mellém lelkes 

szárnysegédet az adott szakterülettel kapcsolatban. Így egy-két osztály kivételével mindenütt 

jártam a gyakorlat 5 hete alatt, és mindenhol az izgalmasabb vagy éppen tipikusabb betegekkel 

tudtam találkozni, akiket általában át is tudtunk beszélni az adott szakorvossal. A belgyógyászat 

gyakorlatom során szintén sikerült egy nagyon segítőkész tutort találnom. Itt már kicsit 

nehezebb dolgom volt, mert ahogy kivettem az intézetvezető asszony szavaiból az általa 

vezetett endokrinológia tanszék nincs a legjobb kapcsolatban a kardiológiával, úgyhogy ahogy 

kimerítettem a doktornő felügyelete alá tartozó osztályokat, az engedélyével 2 hétre át tudtam 

menni a kardiológia-nefrológia osztályra is. Így sikerült az összes belgyógyászati osztályra 

legalább pár nap időtartamra belenéznem az ottani rendszerbe.  

 Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a programon, életre szóló élmény volt, 

és nem csak testi és lelki feltöltődést jelentett ez a pár hét, de szakmailag is úgy érzem sokat 



adott! Nagy önállóságra tettem szert a két hónap alatt, és az angolom is úgy érzem, sokat 

fejlődött, főleg a szakmai része. Ha valaki szereti a tengerpartot, a mediterrán mentalitást, és a 

vendégszerető országokat, Split pont az a hely, ahova érdemes Erasmus ösztöndíjjal ellátogatni. 

Főleg ha az ország csapata éppen ezüstérmet szeret a foci vb-n… ;) 

 

        


