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Október 2-án korán reggel, vonattal érkeztem Grazba. Csak a bringám és egy kevés, 

aznapi holmi volt nálam, egy kis hátizsákban. A többi dolgot majd csak délután kapom 

meg egy közeli kisvárosból. Most sietnem kell, miután leszálltam a főpályaudvaron, át 

kell gurulnom a fél városon a kolihoz, ami a következő tíz hétben az otthonom lesz. 

És utána nyolc órakor találkozunk az első gyakorlati helyemen, az LKH-ban.  

 

Miután kiugrottam a vonatból, tizenhat percbe került az Elisabetstrassera érni. A 

szállásom egy hatalmas, piros-fehér csíkos épület, barátságosabban néz ki, mint 

amilyennek hangzik. Elisabethheimnek hívják, a közeli egyetemeken tanuló fiatalok 

laknak itt. Tiszta és elfogadható árú. A bejelentkezés a legegyszerűbb procedúra volt, 

öt perccel később, zsebemben az új, mindentnyitó kulcsommal már a kórház felé 

bicikliztem.  

 

Az LKH talán egy kilóméternyire sem volt a kolimtól. Csak sétálsz egy kicsit a járdán, 

eléred a kórházi övezet déli határát és már bent is vagy. Utána viszont meg kell 

találnod a megfelelő házikót.  

Az övezetről előzőleg küldtek egy kis térképet, valahogy így néz ki: 

 

 
 

 

Nem egyszerű elsőre megtalálni valamit. A trükk, hogy követni kell a nagy betűket, 

amik a kereszteződések felett lógnak. Zöld A-betű, piros B, így tovább.  



Nyolc órakor, negy emelettel a föld alatt, a fő előadók előtt álltam és elkezdődőtt a 

gyakorlatom.  

 

Ezekről csak rövidebben írnék, mert nagyon hasonlítanak bármelyik másik kórházi 

gyakorlatra. Az első nap eligazítás, ismerkedés a csapattal. Megbeszéltük a 

munkaidőket, öltözőkulcsot és ebédlőjegyet kaptunk. Bemutatkoztunk az orvosoknak, 

ápolóknak. Könnyen ment minden, sok hallgató fordul meg az osztályokon. Részt 

veszünk a fontosabb munkafolyamatokban, sokat lehet tanulni. A turnusorvosok, a 

kezdő, gyakorlatozó fiatal orvosok mindenben tudnak segíteni. Ezek után már csak  a 

választott osztálytól függ, hogy mi is pontosan a feladatunk.  

 

Négykor végeztem és felbicikliztem a kórház északi, hegyes részén fekvő erdőbe. 

Talán ez az a hely, ami miatt leginkább tetszett ez a kórház. Az egyik lépést még az 

ugyanúgy kinéző házikók között teszed meg, a másikkal már a fenyők között vagy.  

 

Ezek után elmentem vásárolgatni a közeli boltba. Magamnak főzök, ezért gyorsan le 

akartam tudni ezt a részt is. Szerintem az ösztöndíj fedezi a kiadásokat, kis keresgélés 

után közel hazai árakon megtaláltam mindent, ami kellett. És így, hogy ilyen közel 

lakom és biciklim is van, nem kell a drága tömegközlekedésre költeni.  

 

Így mentek hát a hétköznapjaim. A hétvégéken pihentem és az új munkatársakkal 

találkoztam. Kedvesek, mosolygósak, miután elhívtam őket egy mozizásra, ők is 

bátran megkérdezték, hogy van-e kedvem valamihez a legközelebbin. Volt a koliban 

egy szomszédom is, akivel jól elbeszélgettünk esténkénként.  

Örülök, hogy volt lehetőségem meglátogatni Grazot. Miután megvan a diplomám, 

szívesen visszajövök pár évet dolgozni.  

 

 

 

 

T.V. Pécs, 2017 december 

 

 

 

 



 



 
 


