
Sziasztok!
Csongor vagyok ötödéves orvostanhallgató. Mint sokatok, így anno én is nagyon szerettem
a biológiát és a kémiát, emellett hajtott a kíváncsiság és a segítségnyújtás iránti vágy. Már
gimnázium alatt is irigykedve hallgattam az ismerősök, barátok által mesélt történeteket; az
első műtétek, az első újraélesztés és az első páciens akit meggyógyítva hazabocsátottak.
Ezek is mind hatalmas szerepet játszottak abban, hogy ma itt vagyok a pécsi orvosin.

Gimnáziumba Budapesten jártam, majd azt követően kerültem le a PTE - ÁOK-ra. Nehéz
kiszakadni a fővárosból, főleg úgy, ha ott élte le valaki az addigi egész életét, és szerette azt
a nagy nyüzsgést ami ott körülvette. Legalább is ezt hittem, és alig tévedhettem volna
nagyobbat.
Kezdeti aggályaim nagyon hamar feledésbe merültek. Ez annak köszönhető, hogy a pécsi
orvosin nagyon jó a közeg és nagyon sok színes program fogad már szinte a felvételi
értesítő után. Ez alatt gondolok a gólyatáborra, az instruktorok által szervezett ismerkedős
estekre, gólyabálra, egyetemi társasjáték estekre, különféle előadásokra és még
sorolhatnám. De nem csak szabadidős, illetve szórakoztató tevékenységeket űzhetsz
egyetemi éveid alatt, hanem megannyi kutatási lehetőség és hallgatói csoport vár tárt
karokkal már az első évtől kezdve. Az egyik ilyen hallgatói csoport például a POE, illetve az
általuk szervezett Teddy Maci kórház. Itt óvodásokhoz, illetve kisiskolásokhoz látogatunk el
évközben és ismertetjük meg velük játékos formában az orvos mibenlétét, illetve segítünk
legyőzni a fehér köpenytől való félelmüket.
Alig kap észbe az ember a sok új barát, program mellett és máris kezdetét veszi a
vizsgaidőszak. Ez egy merőben új szituáció mindenki számára, én is hazudnék, ha azt
mondanám hogy könnyen vettem az első 1-2 vizsgaidőszakot. Teljesen más a számonkérés
mint a gimnáziumban, ezért másfajta tanulási technikákat is igényel. Meg kell tanulni újra
tanulni, és ami nagyon fontos sikertelen vizsgánál sem dől össze a világ! Persze pár vizsga
után már úgy ráérez mindenki, mintha mindig is ezt csinálta volna, szóval nem kell ettől sem
tartani, bárki bármit is mond.
Megbántam-e hogy pécsre jöttem? Nyilván ha itt vagyok kint az egyetem honlapján, akkor
nem, és Te sem fogod, ezt garantálom!
Amennyiben ez a pár sor nem győzött meg, hogy az ország legjobb orvosi egyetemének a
honlapját böngészted, akkor látogass el a középiskolásoknak szóló TM - táborba, ahol
találkozhatsz velünk, és bepillantást nyerhetsz, hogy milyen is a pécsi orvosis lét, és miért
skandálja az egész PTE azt, hogy: “Mindenki PÉCSI akar lenni”.

Amennyiben bármi kérdésetek van az egyetemmel kapcsolatban, vagy igazából bármivel
kapcsolatban, keressetek meg emailben nyugodtan és amint tudok válaszolok.
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