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Te tényleg másodéves vagy? És hogy-hogy itt gyakorlatozol? Hangzott el a kérdés a nyár 

folyamán többször is. „Igen, másodéves orvostanhallgató vagyok Erdélyből, Marosvásárhelyről és 

az Erasmus+ pályázat által jöttem két hónapos gyakorlatra a Neurológiai Klinikára.”  - foglaltam 

össze röviden, már sokadszorra.  

De kezdeném rögtön az elején. Július ötödike, reggel nyolc, titkárság. Kaptam e-mailben az utolsó 

eligazításokat. Vegyes érzések kavarogtak bennem, akárhányszor eszembe jutott. Kíváncsiság, 

izgalom, talán egy kissé túlzottan is. A nap, amit már március óta vártam.  

Felsőbb éves hallgatóktól hallottam a “nyári Erasmusról” viszont az évfolyamomban nagy 

szenzációként söpört végig a hír: Mi is jelentkezhetünk Erasmus+ pályázatra! Habozás nélkül 

jelentettük ki: Alig várjuk!  

Március környékén kezdődött el igazán a szervezkedés. Egyedüli nehézség amibe ütköztem, az 

adminisztráció volt. Néha nehezebben boldogultam a sok papírmunkával, de abban is kaptam 

segítséget.  

Lassan eljött július is. Szüleimmel érkeztem Pécsre, akikkel már pénteken megnéztem a klinikát.  

Hétfőn reggel nagy sor fogadott a titkárság előtt, hatodéves szigorló hallgatók álltak kisebb 

csoportokban. Kissé megnyugodtam, hogy nem én leszek az egyedüli diák. Attól tartottam, hogy 

az elején elveszettnek fogom érezni magam, szerencsére kellemeset csalódtam. Miután mindenki 

megkereste kihez van beosztva, elkezdődött az orvosi vizit.  

„Nystagmus, hemiparesis, ataxia”-válaszolgatnak a többiek az orvos kérdéseire. Bevallom, itt én 

is feltettem magamnak a kérdést: „mit is keresek másodévesen a neurológián?” – mivel még nem 

volt ilyen tantárgyam. Egy hét után már teljesen más volt a helyzet. Elmondhatom, hogy a lehető 

legjobb mentort kaptam, aki külön foglalkozott velem, végtelen türelemmel vezetett be a 

klinikumba és a betegségek mögött levő anatómiai hátteret is mindig elmagyarázta, ami már 

kézzelfoghatóbb volt számomra. Vizsgálhattam betegeket, gyakorolhattam a velük való 

kommunikációt, láttam különböző vizsgálatokat, lumbálpunkciót, megtudtam, hogy a Botoxot 

nem csak ránctalanító kezelésként használják és ambuláns rendeléseken is részt vettem. A 400 

Ágyas Klinikán is volt lehetőségem gyakorlatozni az akut stroke osztályon. Láttam az orvosi szakma 
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szépségeit és nehézségeit egyaránt: stroke-ból felépülő beteget és gyorsan rossz irányba 

progrediáló esetet is.  

Fölöttébb tetszik az ideggyógyászat, így ezalatt a két hónap alatt próbáltam minél jobban belelátni 

e terület részleteibe, ebben is sokat segített az Erasmus+ program. Megerősítést kaptam, hogy 

igen is tetszik nekem ez a szakma. 

Egy másik fontos dolog amiért nagyon megérte eljönni, hogy sok új ismerőst szereztem.  

Különböző embereket, karaktereket ismerhettem meg orvosok, betegek, diákok, az utcán belém 

botló emberek személyében.  Kiemelném a tanár-diákok közötti baráti és közvetlen viszonyt, és 

az orvosok közötti csapatmunka dinamikáját, ami még jobban megkedveltette velem a klinikát. 

Megismerhettem sok diákot, akik szintén tanítottak és segítettek nekem.  

Itteni szállásom Kozármislenyben volt a Két Szekér Fogadóban, ahova a távolsági autóbuszokkal 

jártam oda-vissza. Csendes szállás, diákbarát áron.  

Pécsen belül a városi buszokkal közlekedtem, sikerült 50% kedvezményes havi bérletet 

vásárolnom. Mivel pontos járatok voltak, a helyi közlekedéssel is elégedett voltam. Volt rá példa, 

hogy a legközelebbi megállónál felszálltam egy buszra, és onnan szemléltem végig a várost.  

Pécset viszont érdemes alaposan megismerni, és nem csak kívülről megcsodálni. Mivel a nyár 

folyamán több évfolyamtársam is érkezett Pécsre két hetes gyakorlatra, és más Erasmusos diákot 

is ismertem, aki itt végezte nyári gyakorlatát, nem egyedül kellett felfedeznem ezt a varázslatos 

várost. Megnéztük a Zsolnay kulturális negyedet, TV-tornyot, Niké-szobrot, az Állatkertet, 

hullócsillagokat néztünk a Tettyei romoknál, túráztunk, moziztunk, strandoltunk, különböző 

éttermeket próbáltunk ki, ízletes kávék, frissítő limonádék, szédítő koktélok, ismert és titkosabb 

helyszíneit jártuk végig. Kedvenc beülős helyünk az 1001 Éjszaka volt, ahol mindig mesés török 

teákkal és különlegesékkel vártak minket. Többször tértünk be a Csinosba is, ahova többnyire a 

fiatalabb korosztály jár, viszont a hely rendkívül kreatívan van kialakítva. Ellátogattunk a Csontváry 

és Vasarely múzeumba. Péntek esténként a Pécsi Estbe is eljártunk bulizni. Hétvégéken 

lehetőségünk volt messzebb kirándulgatni, elvonatoztunk Budapestre, ahol megnéztük a 

jelentősebb látnivalókat. Voltunk Egerben borkóstolón, amit megelőzően egy kis történelmi sétát 
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tartottunk a várban. A naplementét általában Pécsen a Misina-tetőről csodáltuk meg, a Balatonon 

sikerült a napfelkeltében is gyönyörködni.  

Az Erasmus+ programtól mindent megkaptam, amit elvártam: tapasztalat, ismeretség és rengeteg 

élmény. Mindenkinek ajánlom akinek lehetősége adódik rá, hogy legalább egyszer próbálja ki, 

akár másodévesen is, mert egyszerűen kár lenne kihagyni!  
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