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Az Erasmus+ programról évfolyamtársaimtól hallottam korábbi években, de pályázni csak 

hatodévre mertem, amit utólag már nagyon bánok. A hatodéves gyakorlataim közül a 

belgyógyászat felét, azaz négy hetet, és azt öt hetes sebészetet tölthettem el Szlovéniában, 

Mariborban. Több helyet is megjelöltem, de Mariborba akartam igazán eljutni, többek között azért, 

mert nagyon tetszett a város, a stílusa, az hogy nem olyan hatalmas és nem kell órákat tölteni a 

forgalomban, és Szlovénia természti adottságai. 

A kiutazás nem egyszerű, habár viszonylag közel van Maribor, a tömegközlekedés elég rosszul 

van megoldva a két ország között. Nekem szerencsém volt, mert autóval kivittek, és haza is hoztak 

a végén. 

A szállást is nehézkesen sikerült megoldani, sajnos ilyen rövid időre apartmanba nem lehet 

betársulni, a kollégiumok a hosszabb időre maradó diákokat preferálják, az airbnb pedig rendkívül 

költséges ennyi időre. A sok falba ütközés végett kicsúsztam az időből, és egy hétre airbnb-s 

szállást kellett vállalnom, viszont szerencsémre sikerült bekerülnöm egy kollégiumba fél órára a 

klinikától, havi 100 euróért. Az ára nagyon kedvező volt, viszont rendkívül messze volt, a buszok 

igen rossz ütemben jártak, így gyalogoltam minden nap. A kollégium felszereltsége és kinézete 

hasonlított a hajdani Balassa kollégiumunkhoz. Nem választottam volna önszántamból, de nagyon 

kedvesek és segítőkészek voltak az ott dolgozók, így összességében nem volt rossz ott lakni.  

Maribor egy viszonylag kicsi, romantikus egyetemváros tele kedvesebbnél kedvesebb emberrel. 

Rengeteg a diák, a fiatal. Angolul szinte mindenki beszél egészen az idősebb korosztályig. Aki 

nem angolul, az németül, így a mindennapokban gond nélkül boldogultam. Az ottani diákoknak 

hatalmas kiváltságuk a kedvezményes étkezés. Minden diáknak van a telefonján egy alkalmazás, 

amin rajta van annyi kupon, amennyi munkanap van a hónapban. Ezeket a kuponokat beválthatják 

kedvezményes étkezésekre. A kedvezmény függ attól, hogy hol váltják be, némely helyen 50%-

kal olcsóbb, de van olyan hely ahol 100%-kal. Ezt a lehetőséget természetesen én is megkaptam. 

Nagyon tetszett, hogy nem csak kedvezményes étkezésben lehetett részem, de minden 

„kupon”menühöz járt előételnek friss saláta és gyümölcs is.  

Érkezésemkor várt rám egy ottani diák, aki megmutatta a klinikákat, az egyetemet, 

összeismertetett a klinikavezetőkkel és odaadta a kontaktját, arra az esetre, ha valamikor segítségre 

lenne szükségem. Az első nap adminisztrációval és papírok beszerzésével telt. 

A helyi Klinikák egy helyen voltak. Külön épületekből álltak és zöldfüves részek kapcsolták össze 

őket. Az orvosok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Külföldi programja nincs az 

egyetemnek, így nagyon kíváncsiak voltak minden külföldi hallgatóra. Készségesen magyaráztak 

angolul, néha több figyelmet is kaptam, mint egy-egy ottani hallgató. Az első héten az egyik orvos 

a lelkünkre kötötte, hogy soha ne maradjunk olyan helyen, ahol nem foglalkoznak velünk, akkor 

inkább menjünk haza vagy kirándulni, mert az a legnagyobb pazarlása az időnek. Nagyon 

odafigyeltek, hogy sose ácsorogjunk magunkban, mindig legyen, ki magyaráz. És arra is 
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odafigyeltek, hogy minden nap maradjon elég idő a kirándulásra és az erasmusos programokra, 

pihenésre. 

Erasmusos orvostanhallgatók hatan voltunk összesen abban az időintervallumban. Egy spanyol, 

négy portugál és én. Hamar összekovácsolódtunk, rengeteg kirándulást és programot szerveztünk 

magunknak. Az ottaniak nagy hangsúlyt fektetnek az erasmusos diákok szórakoztatására. Én 

személy szerint nem voltam egy rendezvényükön sem, viszont rengeteg kirándulást, 

városismeretit, és bulit szerveztek. Volt facebook csoport, what’sup csoport, így tényleg senki nem 

volt magára hagyva. 

 

Kint létem alatt sikerült eljutnom Szlovénia távolabbi helyeire is, megnéztem Ljubljanát, a Bledi-

tavat, Bohinj-t, és rengeteget tudtam kirándulni érintetlen természeti helyeken. Nagyon sokat 

üldögéltem és olvastam a Dráva partján a belvárosban, vagy csak sétálgattam a város parkjában. 

A költségek nagyjából megfeleltek az itthoniaknak, a kuponokkal nagyon sokat lehet spórolni. Egy 

hátulütő, a szállás. Ha közel szeretne lenni az ember, akkor drága, illetve nehezen kiharcolható a 

kollégium, ha olcsó akkor meg messze van és nem is olyan kedvezőek a körülmények.  

 

Nagyon jól éreztem magam a kilenc hét alatt. Rengeteget tanultam magamról, szélesedett a 

látóköröm, fejlődött a problémamegoldó képességem, nőtt az önbizalmam. Nagyon jó barátságok 

alakultak ki, rengeteg csodálatos emberrel ismerkedtem össze, akikkel azóta és remélem ezek után 

is tartjuk majd a kapcsolatot. Mindenkinek nagyon ajánlom ezt a fajta „komfortzóna elhagyást”. 
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