
Beszámoló – Martin – nyári cseregyakorlat 
 
2019. augusztusában volt szerencsém kint tölteni 4 nagyon jó hetet Martinban, magyar nevén 
Turócszentmártonban. A belgyógyászat gyakorlatomat töltöttem ebben a csendes, hegyekkel 
körülvett városban.  

Azoknak a hallgatóknak ajánlom Martint, akik a vizsgaidőszak fáradalmait szép környezetben 
pihennék ki és aktív kikapcsolódásra vágynak. 

Azonban ha rám hallgattok, inkább válasszátok Martint abban az évben, amikor sebészet 
gyakorlatotok van. Én a belgyógyászatot választottam, amiről sejtettem, hogy nem lesz könnyű 
feladat, tekintve a nyelvi akadályokat. Lehet az is közrejátszott, hogy augusztusban mentem, 
amikor nagyon sok szabadságolás volt, így sajnos nem sok idejük és energiájuk volt az 
orvosoknak angolul oktatni minket. Természetesen, amikor idejük engedte, mindig mutattak 
valami érdekeset nekünk vagy esetet beszéltünk át, de alapvetően jobban ajánlom azt a 
területet, ahol nem a kommunikáción alapszik a gyakorlat. Előfordult, hogy volt magyar beteg, 
akivel teljesen megértettük egymást. Sőt az is megtörtént, hogy a magyar beteg fordított a 
szlovák betegeknek, majd ő vissza magyarra én pedig a hallgatótársamnak angolra. :D De 
alapvetően az orvosokon kívül szinte senki nem beszélt angolul. 

Martin nincs messze, autóval 4 óra alatt kiértünk Fejér megyéből indulva. Szállásomnak egy 
nagyobb kollégiumot beszéltem meg a kinti összekötővel, mivel a korábbi évek kiutazóitól 
informálódva tudtam, hogy itt lesznek más külföldi cseregyakorlatosok is. Mivel 
Magyarországról egyedül mentem, így jól is esett a társaság, 8 másik cserehallgatóval 
találkoztam ebben a kollégiumban (Novomoského 7). A koli 20-25 perc sétára volt a kórháztól, 
2 és 3 ágyas szobákkal rendelkezett. 

A kórházban volt lehetőségem ebédelni, ami 4,20 Euroba került naponta. Mivel a 
kollégiumban a konyha nem volt felszerelt, így éltem ezzel a lehetőséggel, amit nem is bántam 
meg. 

Sok szabadidős program van a környéken, melyek közül ajánlom figyelmetekbe a Martinske 
Hole kilátót, ahonnan gyönyörű a kilátás. Továbbá Sutovoban a vízesést és a kékvizű 
bányatavat, ahol nyugodtan megmártózhattok. Martintól nem messze van Zsolna (Zilina), 
ahová fél óra alatt eljuttok vonattal. Zsolna csodálatos város, szép várral, ahol érdemes 
megnézni a kiállítást is. Körmöcbánya (Kremnice) viszont véleményem szerint még szebb, 
remek múzeumokkal. Ha tehetitek, látogassatok el oda is. És számos túraútvonal van még a 
környéken a Kis-és a Nagy-Fátrában. 

Az anyagiakról: idén változott a szerződés a két egyetem között, ami a korábbi évektől eltérően 
csak a szállást finanszírozza. Nagyjából 300 eurót költöttem kintlétem során, ami magába 
foglalta az étkezésem, utazásaim és belépőimet. 

Összességében remekül éreztem magam, sokat pihentem, feltöltődtem, új barátságokat 
kötöttem Martinban. 

Ajánlom Neked, hogy próbáld ki a cseregyakorlatot, lépd át a saját korlátaidat, agy jobban 
megismerve önmagad és merd átlépni a határt! És ha már ott vagy, igyál sok Kofolát és Martins 
pivo-t és próbáld ki a knedlát és a bryndzové haluskyt! 
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