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A 2016/2017-es év tavaszi szemesztere alatt lehetőségem volt a szlovéniai Mariborban tölteni
kettő és fél hónapot az Erasmus keretein belül. Felsőbbéves ismerőseimtől sokat hallottam az
Erasmusos élményeikről és én is szerettem volna élni a lehetőséggel, hogy kipróbáljam milyen
az élet külföldi egyetemistaként.
Hatodéves gyakorlataim közül a nőgyógyászatot és a sebészetet végeztem kint. A választásban
közrejátszott, hogy nem beszélek szlovénul és ezek a gyakorlatok elvégezhetők anélkül, hogy a
betegekkel komolyabb diskurzusokat kelljen lefolytatni.
Maribor Szlovénia második legnagyobb városa. Viszonylag közel fekszik a magyar határhoz,
mégis feltűnt már a kiutazás előtt, hogy a tömegközlekedés a két ország között nincs igazán
megoldva. Naponta egy vonat indul Budapestről Ljubljanába, az se áll meg Mariborban, csak
egy közeli kisebb településen, valamint nem túl vonzó se az utazási idő, se a jegyár. Mivel
buszközlekedés sincs, marad az autó. Szerencsés voltam, a velem együtt kiutazó jóbarátom
szülei hoztak-vittek minket.
Szlovéniában jól működik és igen népszerű a helyi car share applikáció, a prevoz, de külföldi
utazásra, főleg ha az úticél nem egy főváros, ez is nehezen használható. Ljubljanába viszont
rengeteg kocsi megy és 5 euróért a nap szinte bármelyik órájában találni fuvart.
Mariborban sok kollégium közül lehet válogatni, de több helyen is gondot okoz, ha egy
szemeszternél rövidebb ideig szeretnénk igénybe venni a szálláshelyet. Mi egy Erasmus-diákokat
fogadó magánkollégiumban laktunk havi 150 euróért. Én elégedett voltam a választásunkkal, a
szoba és a közösség is nagyon tetszett. A csapat nagyon vegyes volt, mindenféle nemzet
képviseltette magát, de barátságosan és segítőkészen viselkedett mindenki. Rögtön a
beköltözésünk estéjén meginvitáltak bennünket, hogy csatlakozzunk a közös konyhában tartott
bulihoz, ahol elmondták a legfontosabb tudnivalókat a maribori diákéletről. Ott szereztünk
tudomást a szlovén diákok talán legnagyobb kiváltságáról: a kuponokról. Minden diák, az
általános iskolástól az egyetemistáig, napi két alkalommal a szlovén állam támogatásából
kedvezményesen étkezhet bizonyos éttermekben. Tekintve, hogy az éttermek többsége elfogadja
a kuponokat, a kedvezmény pedig 3 euró körüli, ez azt jelenti, hogy a legdrágább helyen is
három és fél euróért egy háromfogásos ebédet lehet kapni, egyes éttermekben és büfékben pedig
teljesen ingyen lehet enni.
Maribor egyetemváros, rengeteg a diák és a külföldi egyetemista, angol nyelvtudással pedig
gond nélkül elboldogultunk mindenhol. A helyi Erasmus rendszeresen szervezett programokat,
kirándulásokat, így az is hamar szert tehetett ismerősökre, aki egyedül érkezett és esetleg nem
kollégiumban lakott. Bennünk pár hét után tudatosodott csak, hogy nincs helyi contact
personunk. Nem tudjuk, hogy ennek mi volt az oka, de igazából nem éreztük a hiányát, remekül
elboldogultunk nélküle is, hála a kollégiumi barátainknak.
A helyi kórház nagy és modern, az orvosok pedig érdeklődőek és segítőkészek voltak, a külföldi
diákoknak angolul is készségesen magyaráztak. Lelkesedésük egyik oka lehet, hogy a maribori
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orvosi egyetemen csak szlovén nyelvű képzés folyik, ezért a külföldi diák nem túl gyakori. Mi
külön szerencsések voltunk, mindkét klinikán dolgozott egy-egy magyar szakorvos, aki a
szárnya alá vett bennünket. A főorvosok rendszeresen érdeklődtek, hogy minden rendben van-e
és ami a legfontosabb: voltunk-e már síelni? A Maribor mellett magasodó Pohorje népszerű
síelőhely, a mariboriak nagy része pedig lelkes síelő. Barátainkal mi is kipróbáltuk a pályát, én
nagyon jól éreztem magam!
Maribor maga egy kellemes, 110 ezer fős város. A történelmi belváros hangulatos, a környéken
pedig mindenfelé szőlőtőkékkel belültetett dombok fekszenek. A várost kettészeli a Dráva, ami
sok vizimadarat vonz oda, a partnál folyton kövér hattyúk és kacsák kuncsorognak kenyérért. A
tömegközlekedés kimerül pár buszjáratban, ezért mi végül nem vettünk bérletet, hanem biciklit
béreltünk a kollégium tulajától. Pozitívum, hogy szinte mindenhol van bicikliút.
Szlovénia nem egy nagy ország, kocsival a legtávolabbi nevezetességéhez is körülbelül két és fél
óra alatt el lehet jutni Mariborból. A diákok a kirándulásokhoz általában közösen autót bérelnek,
elsősorban a már részletezett rossz tömegközlekedés miatt. Ljubljanába mindenképpen érdemes
ellátogatni és a Triglavi Nemzeti Park is gyönyörű a területén található Bohinj tóval együtt.
Az árak nagyjából megfelelnek a hazaiaknak. A kuponokkal sokkal kevesebbet költöttünk az
étkezésre, mint amire számítottunk, így az Erasmussal járó ösztöndíj bőven fedezte minden
költségünket.
Én nagyon jól éreztem magam ez alatt a tíz hét alatt, sok élménnyel és baráttal gazdagodtam.
Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ha teheti éljen az Erasmus által kínált lehetőséggel!
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