
Sziasztok! Beck Dóra negyedéves általános orvostanhallgató vagyok. 2019 telén a Felvi.hu oldalát 

böngészve elsőként jelöltem meg a pécsi egyetemet, amely azt hiszem életem egyik legjobb döntése 

volt. Az elmúlt négy évben rengeteg élménnyel és tudással gazdagodtam itt Pécsen, mindennapjaimat 

kitöltik a baráti összejövetelek, bulik, különböző egyetemi programok, a sport és persze a késő estig 

tartó tanulás. Rendkívül fontos számomra a közösség és az az atmoszféra, ami itt körül vesz. Az elmúlt 

időszak nem volt túl szokványos az egyetemi életet tekintve a kialakult járvány helyzet miatt, így a 

harmadévem leginkább azzal telt, hogy az online oktatás világából próbáltam vissza találni az órákon 

való jelenléti részvétel szépségeihez. Nagyon örülök, hogy ezt az évet már teljesen az online világ nélkül 

indíthattam, hiszen a negyedévvel elkezdődött számomra a klinikai modul, amely azt hiszem minden 

orvostanhallgató legkedveltebb része az egyetemi évek alatt, hiszen itt kezdünk részeseivé válni igazán 

a gyógyításnak, ami miatt ezt a pályát választottuk. Sokat köszönhetek az egyetemnek, hiszen megadta 

azt a közösséget, amiben igazán otthon tudom érezni magam. A sportok korábban nem álltak közel a 

szívemhez bár nagyon sok mindent kipróbáltam: úsztam, aerobikoztam stb. végül a téli sportokban 

sikerült leginkább megtalálni önmagamat: négy évig szinkronkorcsolyáztam és a családommal évente 

járunk síelni is egészen kicsi korom óta. Sajnos Pécsen a korcsolyát nem volt lehetőségem folytatni, de 

nem bánom mert így találtam rá a spinningre amit az elmúlt években nagyon megszerettem. 

Gimnáziumi éveim alatt rengeteget rajzoltam és festettem, korábban tagja voltam több rajzszakkörnek 

is majd 9. osztályos korom körül kezdtem komolyabban foglalkozni a mandala festészette. Azért 

szerettem volna a mentorok közösségéhez tartozni, mert még kitűnően emlékszem arra, hogy mekkora 

stresszt tud jelenteni az érettségi, hogy milyen elveszett tud lenni az ember a rengeteg lehetőség 

között amit a különböző egyetemek nyújtanak és hogy ilyenkor az embernek még nem igazán van képe 

arról, hogy mi is az az egyetem. Ebben szeretnék segíteni nektek, mint ahogy anno én is megkaptam 

ugyanezt a segítséget a nyíltnapokon és a tm táborokban az akkori hallgatóktól. Keressetek bátran, ha 

kérdésetek van az érettségivel az egyetemmel vagy akár a lakhatással kapcsolatban, örömmel 

válaszolok. 
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