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A hatodévem őszi szemeszteréből 3 hónapot töltöttem a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen, Romániában az Erasmus+ Hallgatói Mobilitásnak 

köszönhetően. Az egyetem klinikáin a Neurológia és a Gyermekgyógyászat szakmai 

gyakorlataimat végeztem. Azért esett erre a helyre a választásom, mert amikor először jártam 

a városban, rögtön tudtam, hogy én ide vissza szeretnék jönni, közelebbről is megismerni az 

itteni embereket, hétköznapokat, kultúrát, tapasztalatot szerezni az egészségügyben, melyre 

nem is lehetne jobb alkalmam, mint az Erasmus+ szakmai gyakorlat. Ráadásul az oktatáson és 

a betegellátáson kívül kutatási tevékenység is folyik itt, melynek köszönhetően minden év 

tavaszán megrendezésre kerül a helyi TDK konferencia, ahol az egyetemünk rendszeresen 

képviselteti magát. Bár mára már kisebbségbe került, a lakosság jelentős része magyar ajkú, 

így az amúgy is nagyon vendégszerető székelyekkel még könnyebb volt megismerkedni, de a 

román lakosság is jó arányban beszél magyarul, angolul vagy olaszul, ezért sem a kórházi 

gyakorlataimon, sem a hétköznapokban nem ütköztem nyelvi akadályba. 

A város Maros megye székhelye, Magyarországról könnyen megközelíthető busszal, vonattal 

és autóval, a menetidő 8-10 óra. Van saját reptere is, de sajnos átépítés miatt le volt zárva 

ebben az időszakban. Székelyföld ipari, kereskedelmi, oktatási és szellemi központja, mely 

meglátszik a város struktúráján, építészetén, pezsgő kulturális életén - aki idelátogat, 

mindenképp hallgasson meg egy koncertet a Kultúrpalota hangversenytermében, vagy nézzen 

meg egy darabot a Nemzeti Színházban. Érdemes ellátogatni továbbá a várba, a Teleki-Bolyai 

Könyvtárba, a számtalan templom és múzeum bármelyikébe, de aki aktív pihenésre vágyik, 

annak jó szívvel ajánlom a táncházakat, a szabadidős parkot és az állatkertet, vagy egy 

hosszabb-rövidebb túrát a környéken, élvezve a friss levegőt és az erdővel és dombokkal 

tarkított, gyönyörű tájat. Elhelyezkedéséből adódóan tökéletes kiindulópont Székelyföld 

kincsinek felfedezéséhez is. 

A román egészségügyről: a kórházak felszereltsége alapvetően elmarad az itthonitól, de 

minden alapvető eszköz rendelkezésre áll ott is. Ami hiányzik, azt többnyire megoldják, 

mindenki önállóan, szükség szerint kreatívan dolgozik, amit a gyakorlataimon mind az 

osztályos munkában, mind a diagnosztikában, mind a betegellátásban megtapasztalhattam, ezt 

mindenképp hasznos volt ellesni. Ami hiányzott az anyagi oldalról, azt kipótolták empátiával, 

emberséggel. 

Amiről még mindenképp szót kell ejtenem, az az időjárás - meleg ruha nélkül senki ne 

induljon el, ez a vidék jóval hidegebb és esősebb a miénknél -, illetve a gasztronómia, mert a 

székely konyha méltán híres többek között a csorbaleveséről, a töltelékes káposztájáról és a 

juhtúrós puliszkájáról - megéri végigkóstolni őket! 

Összességében nagyon tartalmasan telt ez a 3 hónap, rengeteg élménnyel és tapasztalattal 

gazdagodva tértem haza, és mindenkit arra biztatok, hogy vágjon bele, megéri! Végezetül ne 

feledjétek a székelyek bölcs mondását: „A medve nem játék!”  


