
Beszámoló 

Szakács Katalin vagyok, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 5. éves 

hallgatója.  

Tavaly ősszel érkeztem Pécsre, hogy megkezdjem az 5. évet. Akkor még nem tudtam, 

hogy a tavaszi szemesztert is itt fogom elvégezni. A város ismerős volt, mert nyáron itt 

gyakorlatoztam két hetet, viszont az egyetem egy nagy kérdőjel volt. 

Érkezésem egy kicsit „in medias res” jellegű volt, így belecsöppeni a dolgokba nem 

olyan egyszerű, egy hosszú körülbelül 14 órás autóbusz után. Viszont olyan kellemes 

diákközösség fogadott, hogy úgy éreztem ez rossz nem lehet. Így is volt.  

Szerettem előadásokra járni. Izgalmas volt, hogy minden előadásra más oktató jött be, 

más stílussal, más történetekkel, tapasztalatokkal. Ezért egyfajta meglepetést jelentett nekem 

minden óra hallgatása. Az oktatók közvetlensége nagyon tetszett, főleg gyakorlatokon. 

Könnyedén megjegyezték az embert és figyeltek ránk. Persze nem általánosíthatok, de a jó 

emlékek maradtak meg inkább az emlékezetemben. 

Amikor visszagondolok az itt eltöltött évemre (ami most a vizsgaidőszak utolsó 

métereiben igen nagy kiváltság, de otthon majd lesz időm feldolgozni az emlékeket és 

mindent leltározni), a megszokott társaság, tanügyi rendszer, kórházak, oktatók, család nélkül, 

úgy érzem sokat alakultam, formálódtam itt (igaz románul is elfelejtettem, de majd pótolom 

valahogy). Sokszor eszembe jutnak Petőfi Sándor sorai: „Úgy mentem el innen, mint kis 

gyermek, / És mint meglett ember úgy jöttem meg./ Hej azóta húsz esztendő telt el/ 

Megrakodva búval és örömmel.../ Húsz esztendő... az idő hogy lejár!/ „Cserebogár, sárga 

cserebogár.”” Magamra vonatkoztatva, csak egy év volt, de érzem, hogy más emberként 

megyek haza. Sokkal több lettem. Nem csak tanulmányokban, hanem emberségben is.  

Mivel nálunk másabb a rendszer, ezért itt másképp kellett tanulnom, másra kellett hangsúlyt 

fektetnem, ezért megismerhettem és fejleszthettem magamat.  

A város meg az első pillanattól kezdve belopta magát a szívembe. Olyan kellemes 

hangulat hatja át az utcákat, főleg éjszakánként, hogy minden egyes épületet megérintenék 

(főleg a város központjában), hogy ne csak lássam, hanem érezzem a szépségét. Színesek a 

rendezvények, aktív a közösség. Ha az ember kikapcsolódásra vágyik, mindig talál valami 

kedvére valót. 

Visszanézve az elmúlt évemre nagyon hálás vagyok, hogy itt tanulhattam. Sok új 

ismerőst, barátot, tapasztalatot, tudást szereztem. Minden emléket magammal viszek és biztos 

vagyok benne, hogy mindez meghatározó lesz az elkövetkezőkben.  

A Mecsek látványa a kollégiumi szobám ablakából magával ragadó volt, azonban már 

nagyon vágyódom haza, Kányádi Sándor sorait idézve: „Hadd lássam a székely hegyek/ 

bükkös, fenyős kéklő ormát,/ ahonnan már, amint hittem,/ csak egy lépés a mennyország.” 



 


