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 Februári megérkezésünk Poznańba a szemeszter kezdetét megelőző hét 

közepére esett azon megfontolásból, hogy az esetlegesen felmerülő ügyintézés, 

szállásunk elfoglalása, valamint további szükséges regisztrációs kötelezettséget 

lehetőségünk legyen ezen néhány nap leforgása alatt elvégezni, és a félévet minél 

zökkenőmentesebben tudjuk kezdeni. Ezt a praktikus tanácsot az előző évben kiutazó 

diáktársainktól kaptuk, melyet mi természetesen meg is fogadtunk, és így sok időt 

sikerült megtakarítanunk. Az érkezésünk napján a vasútállomáson lelkes ERASMUS 

„buddynk” fogadott minket, aki már korábban felvette velünk a kapcsolatot, és 

lengyelországi tartózkodásunk ideje alatt bármikor rendelkezésünkre állt felmerülő 

kérdéseinkben, tanulmányi ügyekben, valamint minden egyéb dologban. 

 A tanulmányaink megkezdését követően hamar sikerült beilleszkednünk, a 

barátságos környezet, diáktársaink és az egyetem dolgozóinak vendégszeretete és 

érdeklődése nagyban segítette ezt. Már az első napokban összehozott minket a sors a 

többi ERASMUS diákkal, akikkel nagyon hamar sikerült megtalálni a közös hangot. 

Rengeteg spanyol, norvég, kanadai, valamint amerikai diák tanul kint, de olasz, török 

és francia cserediákokkal is sűrűn találkozhat az ember. Azonos érdeklődési körünk 

és a számtalan közös téma révén kialakult egy 10-12 főből álló kisebb csoport, 

akikkel az elkövetkező hónapokban folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, nap mint 

nap találkoztunk és a közös programokat is többnyire közösen szerveztük. 

 Ami az oktatást illeti, a tömbösített gyakorlatok, valamint a modulrendszerben 

történő képzés véleményem szerint célravezetőbb és rugalmasabb szervezést tesz 

lehetővé, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. A szakmai részletekben nagy eltérések 

nincsenek az itthoni viszonyokhoz képest, ugyanakkor a páciensek ellátása, időpont 

egyeztetés és minden további adminisztrációs tevékenység gördülékenyebben zajlik, 

valószínűleg a rendszer eltérő struktúrájából kifolyólag, amely egy olyan gyakorlati 

szakma esetén mint a fogászat, véleményem szerint mindenképpen előnynek és 

hatékony megoldásnak számít. Mivel nem ismertem az ország anyanyelvét – 



közvetítő nyelv az angol volt – a csak lengyelül beszélő páciensek kikérdezése és 

kezelése sokszor kihívást jelentett, de segítőkész gyakorlatvezetőink és lengyelül 

kommunikáló csoporttársaink mindig rendelkezésünkre álltak a nehézségek 

leküzdésében. 

 Poznań-al való alapos megismerkedésünket követően látókörünket tovább 

szélesítettük, és számos környező várost, illetve országot meglátogattunk. A repertoár 

igen széles: Krakkó, Toruń, Malbork, Gdańsk, Sopot, Auschwitz, Varsó, valamint 

Prága és Stockholm. 

 Májusban volt szerencsénk egy igen színvonalas, diáktársunk által szervezett és 

lebonyolított konferencián való részvételre, ahol a Nagy-Britanniából meghívott 

vendégelőadők új, és igen hasznos információkkal szolgáltak számunkra a 

fogpótlástan, konzerváló fogászat, valamint gyermekfogászat aktuális 

szemelvényeiből. 

 Az utolsó hónapban sokat utaztunk, tanulmányaink befejezését követően 

önfeledten tudtunk hosszabb, több napos programokat, kirándulásokat szervezni 

szűkebb csoportunk keretein belül. Sokszor egy-egy közös főzés, és abból az 

éjszakába nyúló hosszas beszélgetés tette emlékezetessé mindennapjainkat. 

 A hazaérkezésem napja utáni reggelen azt hittem, hogy csak egy álom volt, 

amiből most ébredtem fel. Aztán körülnéztem a szobámban, és a polcon sorakozó 

ajándéktárgyak, valamint a frissen kavargó élmények emlékeztettek: valóban 

megtörtént. Biztosan tudnék még mit mesélni erről a nagyszerű 4 hónapról, de még 

annyira frissek a tapasztalatok, hogy lehetetlen volna minden apró részletet papírra 

vetni, ugyanakkor remélem, hogy ezek a sorok sokakban felkeltik majd az 

érdeklődést, és Poznań-t választják ERASMUS úticélul. 

 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki közreműködött ezen 

emlékezetes félév létrejöttében, köztük koordinátoraink (F. Tóth Katalin, Seres Nóra) 

segítőkészségéért és odaadó munkájáért, a Dékáni Hivatal dolgozóinak, nem utolsó 

sorban pedig a fogadóegyetem minden munkatársának és diákjának. 

 

 Végül pedig következzen néhány kép, amolyan kedvcsinálóként: 



 

 

A kerti grillezés rendszeres jelenség volt – hol nagyobb, hol szűkebb körben 

 



Esti kikapcsolódás egy közeli helyen, szűkebb ERASMUS baráti körben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A kihagyhatatlan specialitás: lengyel pirog és minden, mi szem-szájnak ingere 

 

 

Lech Poznań futballmérkőzésen – a hazai közönség által biztosított hangulat garantált 

 



Végül pedig egy, az utolsó gyakorlatok egyikén készül csoportkép a fogpótlástani klinika 

kezelőjében 
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