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2021 szeptemberében izgatott érzéssel érkeztem meg Bécsbe. Vajon mi vár rám, vajon 
kik várnak rám? Hirtelen rádöbbentem, hogy egyedül vagyok egy idegen külföldi városban. 
Gyorsan eltereltem a figyelmem és minden beszélgetést, minden történést kalandként 
értelmeztem. Éreztem, hogy magyarul másképp fejeztem volna ki magam, vagy otthon ezt 
még gyorsan hozzáfűztem volna a beszélgetéshez, de nem tudom, hogyan mondják németül. 
Elgondolkodtam rajta, vajon Bécsben kevésbé jön át a személyiségem, vajon másképp 
ismernek meg engem? Valójában életvidám pörgős lány vagyok, de itt kezdetben 
visszafogottabb voltam és megfigyelő szerepet vettem fel. A négy hónap alatt azonban 
megváltozott a hozzáállásom, kialakultak a szófordulataim és sokat fejlődött a nyelvi 
készségem. Decemberben már igazán önmagam tudtam lenni mások mellett.  

A fejlődésben sokat segített, hogy egy nemzetközi kollégiumba kerültem, ahol 
kazahsztáni, iraki, tunéziai, szerb, lengyel és spanyol egyetemisták vettek körül. Mindig 
érdeklődve hallgattam őket, mikor a történelmükről, a kultúrájukról és a vallásukról meséltek.  

Vasárnaponként a Votiv templomba jártam egyetemista misére, ahol hamar megértő 
társaságra találtam. Kialakult egy rutin, közösen főztük a vasárnapi vacsorát és sokat 
játszottunk, beszélgettünk – amíg lehetett.  

Ausztriában ebben az időszakban FFP2-es maszkot kellett hordani a 
tömegközlekedésen és zárt terekben. November végén két hetes lezárást hirdettek. Furcsa volt 
belegondolni, hogy 80 kilométerre van a határ, de most nem tudok csak úgy hazamenni. 
Összességében biztonságot jelentett a közelség. A barátaim - amikor csak tehették - 
hétvégente meglátogattak és közösen fedeztük fel a várost.  

Ami a gyakorlatomat illeti – igazán görbe kanyart jártam be. Diploma utáni szakmai 
gyakorlatra jelentkeztem, azonban fontos tudni, hogy Auszriában nem fogadják el a magyar 
gyógytornász diplomát. Hosszú folyamat (továbbképzések, gyakorlatok) után a minisztérium 
és a bécsi egyetem elbírálását követően kaphatsz osztrák diplomát és érhetsz egyedül a 
beteghez. Gyakornokként azt gondoltam ezzel nem lesz probléma. 

A bonyodalom akkor kezdődött, mikor az első nap kiderült, hogy félreértés történt: 
ápolót vártak gyógytornász helyett. Így az első hetemet - mint megfigyelő - az ápolók mellett 
töltöttem. Kis füzettel a kezemben jegyzeteltem az új szaknyelvi szavakat és lelkesen 
hallgattam a modern EKG, betegfelvétel, gyógyszerelés menetét. De folyamatosan 
foglalkoztatott, vajon mi lesz ezután, hazaküldenek a félreértés kapcsán? Szerencsére a sors 
mindig megértő, támogató személyekhez sodort. Az ápolási igazgató végül megszervezte, 
hogy októberig folytathassam gyógytornászként a gyakorlatomat - mint más osztrák 
hallgatók. Hihetetlen boldog voltam, bár még mindig kétség fogott el, vajon mi lesz 
novemberben és decemberben?  

Végül minden megoldódott. Egy brazil mentorhoz kerültem, aki a motivációm láttán 
felajánlotta, hogy végig maradjak. Gustavo főként ortopédiai pácienseket (gerincműtét, váll-, 
csípő-, térd-, bokaprotézis) kezel, de a Rehabilitációs Centrumban neurológiai páciensekkel 
(stroke, sclerosis multiplex, Parkinson-kór) is találkoztam.  A Klinikán kipróbálhattam a járást 
szimuláló modern gépet (Alter G) és a játékkal motiváló egyensúlyt fejlesztő, erősítő 
számítógépes eszközt (Silverfit).  

A Centrum fejlett és jól felszerelt. Továbbképzéseket biztosít a dolgozók és 
gyakornokok számára, valamint széleskörű terápiát nyújt a páciensek javára. Aktív kezelések 
közé tartozik az egyéni terápia, erősítés gépekkel, állóképesség fejlesztése biciklizéssel, vízi 



terápia és a csoportos tornatermi koordinációt fejlesztő-, alsóvégtag-, felsővégtag- gerinctorna 
és járás training.  
A gyakorlat során lehetőségem volt gyógymasszőr részlegen dolgozni, ahol a passzív terápiák 
- talpreflexzóna, nyiroködéma kezelés, ultrahang kezelés, gyógymasszázs és TENS kezelés – 
folynak.  
A terápiák feszes időbeosztásban követik egymást (25 perc kezelés 5 perc szünet) ami komoly 
erőfeszítést, koncentrációt és motivációt követel páciens és gyógytornász részről is.  

A félév során nagy hatással volt rám, hogy fiatalos folyamatosan megújuló, cserélődő 
nemzetközi gyógytornász közegbe kerültem és nem sokkal később a gyakorlattal 
párhuzamosan én is elkezdtem a honosításhoz szükséges továbbképzéseket, dokumentációkat 
(gondolván, így talán tovább maradhatok).  
A főnökök egyre komolyabban vettek és távolról szurkoltak, majd a sikeres bizonylat és 
búcsút követően bíztattak, hogy pályázzak hozzájuk. 

Visszatekintve életre szóló élményben volt részem. Megtanultam, hogy küzdeni és 
bizakodni kell, mert semmi se lehetetlen. Te alakítod a sorsodat! Igazán hálás vagyok 
mindenkinek, aki támogatott és bíztatott az úton! 

 
 

 

  
 
 

 



 


