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Czagány Éva 

 

Milyen volt az első egyetemi nap? Izgalmas, új, félelmetes. Alig találtam oda az első kémia órára, kb. 6 embert 
kérdeztem meg, amíg megtaláltam az ET-t.  

Az első hetekben hányszor tévedtél el a klinikán? Térkép nélkül el sem indultam el az első hónapban, ám ez sem 
segített sokat, még térképpel is számtalanszor sikerült össze-vissza bolyongnom. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az egyben tartott előadásokhoz, zemináriumokhoz, 
a gimihez képest ez nagyon más volt. A másik dolog az esti előadások, késő délutáni gyakorlatok. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Szinte az egész eltelt időszak csak 
pozitív emlékeket ébreszt bennem. Sok embert ismertem meg, életre szóló barátokat találtam, okosodtam, tanultam a 
hibáimból. Jó alapozása volt ez a következő éveknek. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Minden vizsgára magammal viszem azokat a 
jegyzeteteket és könyveket, amikből felkészültem. Tételhúzásnál arra a tételre gondolok, amit leginkább ki szeretnék 
húzni. Nem mindig, de gyakran bejött. 

Melyik a legjobb vizsgaélményed? A szakmai szigorlat. Nagyon sokat készültem rá és meg is lett az eredménye. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Az ultrahang képalkotás. Aki ott volt, pontosan tudja miért.  

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Kettő is volt. Az MR képalkotás és az élettan. 

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? Egyértelműen a sejtbiológia. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Sok kávé, még több zöld tea, aszalt gyümölcsök és futócipő. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A medikus hét. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Az ágyamban, de naponta többször váltogattam a tanuló helyeket, hogy ne unjam 
meg olyan hamar. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A barátaimmal. Akár egy filmezés, közös főzés vagy buli 
keretein belül, illetve elkezdtem futni és ez sokat segített a későbbiekben. 
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Cserenyecz Dóra 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Nem az a fontos, hogy útközben mi mindent kell 
legyőzni a cél érdekében, hanem az, hogy a végén a győztes boldog mosolyával tekinthessünk vissza. "Reményik 
László" 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Természetesen sokszor. 

Mire vagy a legbüszkébb? Idáig a szakdolgozat megírására. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A sok mozgás. 

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? Fizikai kémia 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Kelemen Kabátban összes dala. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? A természet lágy ölén. 

Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? Amikor a gyakorlatvezetők kijelentették 
valakinek, hogy ez így nem segítség. 

Melyik a legviccesebb egyetemi történteted? Túl sok volt. A bécsi kirándulás összes napja, egyik csoporttárs rossz 
vizsgahelyszínre küldött stb. 

Melyik a legemlékezetesebb egyetemi bulid? Csoporttárs egyik buli alkalmával felbotlott a biztonsági őrben. 
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Dobó Alexa 

 

Milyen volt az első egyetemi nap? Az első nap teljes káosz volt számomra. A tájékoztató megbeszélés, amelyre 
elindultunk időközben kiderült, hogy csak az általános orvostanhallgatóknak szól, nekünk pedig órára kell mennünk. 
Ekkor már 7.55 volt és 8.00-tól kezdődött az angol óránk. Azt sem tudtuk merre induljunk, nem ismertük még a járást. 
Első sikeremnek tekintem, hogy végül kis késéssel, de megtaláltuk az épületet. 

 Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Az órarendnek köszönhetően szerencsére csak pár épületet kellett 
megismernem az első hetekben. A gond csak akkor volt, amikor a barátaim jöttek hozzám látogatóba, ilyenkor 
általában nekem kellett Őket megkeresnem, mert rendszerint eltévedtek. Az évek alatt folyamatosan, egyre jobban 
kiismertem magam a klinika telepen, viszont vannak épületek, amiket a mai napig összekeverek. :)   

Ki volt az a tanár vagy diáktárs, akitől a legtöbbet tanultál az egyetemen és miért? Dr. Balkay László szakma iránti 
elhivatottsága segített a szakirány-választásban, aki folyamatosan támogatott, bíztatott minket, és bizalommal 
fordulhattunk hozzá tanulmányaink során. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Szenteste előtti napon mikrobiológiából vizsgáztam. A karácsonyi 
készülődés közepette a vizsgára való felkészülés háttérbe szorult. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy egy próbát 
megér és elmegyek. Olyan tételt húztam, melynek anyaga a vizsga előtti héten hangzott el, így az órán megmaradt 
emlékeknek köszönhetően, sikeresen teljesítettem a vizsgát.  

Mire vagy a legbüszkébb? Részt vettem a 2013/2014-es TDK konferencián. Sok energiát fektettem a kutatásba, 
melyből az előadás anyagát összeállítottuk, így nagyon jó érzéssel töltött el, hogy különdíjas lett a munkánk.  

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A Medikus Hét. Sok jó programon és koncerten vettünk részt. 

Mindig emlékezni fogok … Dr. Berényi Ervin óráira. 
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Egeresi Lilla 

 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Kávét és csokit töménytelen mennyiségben. 

Mire vagy a legbüszkébb? Arra, hogy kijutottam az OTDK-ra és egy feledhetetlen hetet töltöttem el a gyönyörű 
fővárosunkban. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Képalkotás eszközei a kedvenc tanárommal.  

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Balkay László tanár úr, aki témavezetőmként mindig támogatott. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? A kollégium hatalmas fáinak árnyékában a babzsákokon elterülve.  

Mindig emlékezni fogok… azokra a tanulmányi utakra, melyekre az egyetemi éveim során sikerült eljutnom, ilyen pl. 
Ausztria, Románia Szlovákia. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Úgy gondolom igen. Sőt, nem csak barátot, de egy életre 
szóló társat is. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Kicsit feszült, ugyanis minden honnan elkéstem, mert nem találtam meg semmit 
időben. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Minden egyes vizsga előtt felhívtam a nővéremet, és 
kértem, hogy küldjön szerencsét. Tudom, hogy csak babona, de nekem mégis mindig segített. :D 
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Füry Szilvia 

 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A kollégiumhoz. Az egyetem előtt nem laktam 
együtt senkivel egy szobában. Szerencsére végig barátokkal laktam, és megszerettem a kollégiumi életet. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A barátaim. Sajnos nem leszünk mindannyian egy városban, és 
hiányozni fognak. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Túlzás nélkül életem legszebb, és 
legeseménydúsabb négy éve volt. Legjobb döntésem volt, hogy ide jöttem tanulni. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Vizsga előtti este nem alszom, és a tételek közül 
mindig a jobbról az elsőt választom. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Nem vagyok rá büszke, de az egyik vizsgára nem volt időm tanulni, így csak 
az első és az utolsó tételt tanultam meg. Szerencsém volt, kihúztam és jó jegyet is kaptam. 

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? A sejtbiológiától nagyon féltem, mert sokan megbuktak a vizsgán az elmúlt 
években, de szerencsére nem okozott problémát. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Kávé, energiaital, csoki, csipsz mindig volt a szekrényemben. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A medikus kupa. Minden évben hatalmas élmény volt. 

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? A hagyományos radiológia vizsga mindig egy hatalmas 
stressz volt, mert az oktatónk nagyon maximalista ember. A vizsgán pedig a tételem elmondása után nem volt kérdése 
hozzám, és ötöst adott. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? A Szerelemdoktor című szám. A gólyatáborban 
szerettették meg velünk a csoportvezetők, és végigkísérte az egyetemi éveimet. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A pompon-csapat tagja voltam az egyetem alatt. Nagyon 
szerettem, mert mindenem a tánc és a mozgás, ezért örülök, hogy benne lehettem a csapatban. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Azt gondolom, a legértékesebb emberek az életemben a 
gyermekkori barátaim mellett az itt köttetett barátságok.  

Mi motivál téged a mindennapjaidban? A végső célom az, hogy önmagam legjobb változatává váljak. Nem másokra 
szeretnék hasonlítani, vagy másokat utánozni, magamból szeretném kihozni a legtöbbet. 
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Hanuska Antónia 

 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Az évek alatt rengeteg embert ismertem meg, sokan 
közel kerültek hozzám. A már meglévő barátságok még tovább mélyültek, ha lehet így fogalmazni, de 
megismertem olyan embereket is, akik remélem, hogy az egyetem elvégzése után is részesei lesznek az 
életemnek. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Ha visszagondolok az egyetemista éveimre, 
több dal is eszembe jut. Legtöbb a barátaimhoz kötődik. PSY- Gangnam Style; Macklemore- Thrift Shop; Pitbull- 
Don’t stop the party, Martin Garrix- Animals 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Ami a legjobban hiányozni fog az a Medikus Kupa, és az 
azt követő Medikus hét. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Az első hetekben még csoportokban jártunk, szinte mindenki 
tudta, aki ránk nézett, hogy frissen bekerült gólyák vagyunk. Sokszor azt sem tudtuk melyik épületben vagyunk, 
vagy épp az órarendben leírt rövidítése az épületnek vajon mit takarhat. Mivel csapatban mozogtunk, így mindig 
volt valaki, aki tudta a helyes irányt, a többi meg követte, így nem sokszor tévedtem el. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Tanulás mellett a hallgatói önkormányzat aktív tagja voltam, 
pom-pom lányként pedig a Medikus kupákon végig szurkoltam az egyetemünkért. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Ha újrakezdeném, egy-két dologban 
változtatnék. Már tudnám a megfelelő módszert a tanuláshoz, és mindenképp komolyan venném, amit a felsőbb 
évesek tanácsoltak, miszerint ha valamit ki lehet váltani, hogy ne vizsgázz, váltsd ki. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Azt, hogy bárhová is sodorjon az élet, mindig meg fogod 
találni a helyed! 

Mit tanácsolnál az elsőéves önmagadnak, hogyan tud igazán Debreceni Egyetemista lenni? Ne csak azzal 
foglalkozz, hogy minden vizsgád ötös legyen. Vegyél részt minden egyetemi rendezvényen, járj el bulizni, építs új 
kapcsolatokat, szerezz még több barátot. 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? A hagyományos radiológiát oktató tanárom. Az ő tudása, tapasztalata és a 
betegekhez való hozzáállása példamutató, és megnyugtató, hogy vannak még olyan emberek, akik a hivatásuknak 
élnek. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Miután lediplomáztam mindenképp dolgozni 
szeretnék, és párhuzamosan elvégezni az egészségpolitika mesterképzést is. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Incze-Kiss Kitti 

 

Milyen volt az első egyetemi nap? Érdekes volt az új környezet. Jó volt új emberekkel találkozni, mindenki érdeklődő 
volt és kedves. Együtt kerestük fel az előadásokat, sokat beszélgettünk, csodálkozva figyeltük a környéket. A 
legemlékezetesebb mégis az volt, amikor néhány csoporttársammal véletlenül egy FOK-os csoporttal ültünk be 
informatika órára, és csodálkoztunk, hogy miért nem értjük miről van szó. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Az első egyetemi napon az előadások után annyira eltévedtem, 
hogy körülbelül 2 óra volt, míg a tanulmányi osztálytól visszataláltam a III-as koliig, ahol laktam. Ez alatt az idő alatt 
sikerült annyira felfedeznem a Klinika telepet, hogy többet nem volt gondom, mit merre találok. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Izgalmasnak. Sok érdekes embert 
ismertem meg, sok mindent tanultam az elmúlt évek során, nemcsak szakmailag, emberileg is. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az önállósághoz.  

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A fizikai kémia. Bonyolult tételt húztam, mégis hatalmas szerencsém volt, 
amikor más tételekből kaptam három kérdést és igen jó jeggyel jöttem ki a vizsgáról. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Otthon a szobámban. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Nagyon szeretem Debrecent, így sokat jöttünk- mentünk a 
városban, sokat sétáltunk, bicikliztünk. Ha jó idő volt délutánonként összeültünk a barátokkal, de sokszor szerveztünk 
csajos napokat a koliban is. Ezenkívül sokat olvastam, lehetőség szerint pedig futni jártam.  

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? Megtanultam, hogy nem kell mindent magamra vegyek. Tudni kell 
átlépni a rosszindulatú embereken, tudni kell kezelni, ha nem értenek veled egyet és menni kell tovább. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármit is másképp csinálnál, mi lenne az? Mindent összevetve úgy érzem, semmit. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen. Nagyon bízom benne, hogy az itt kialakított barátságok 
örök érvényűek. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Használják ki az egyetemi éveket. Ismerkedjenek, kössenek barátságokat, 
bulizzanak, élvezzék a mindennapokat, tanuljanak sokat, szeressék azt, amit csinálnak és mindenből hozzák ki a 
legtöbbet. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Azt, hogy mindig tartson ki az álmai mellett, mert kemény 
munkával előbb-utóbb megvalósulnak. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „(…) Aki hisz a varázslatban, csodákkal kirakott úton 
haladhat az álmai felé. Igen, néha sötét sikátorokon keresztül vezet az út - na és? Ha tudsz bízni a láthatatlanban, ha 
érzed, hogy a lehetetlen megvalósulhat, képes leszel egy új életbe lépni. Higgy a csodában, és a te életed is egy mese 
lesz, meg fogod kapni a varázslatot, egyszerűen csak azért, mert hiszel benne.” O.N. 
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Jónás Alexandra Katalin 

 

Melyik mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? "Tedd meg az első lépést hittel, nem kell látnod az egész 
lépcsősort, csak tedd meg az első lépést." Dr. Martin Luther King 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A legnehezebb az otthontól, családtól való 
távolság jelentette. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A rengeteg barát és ismerős. A diploma megszerzésével különböző 
irányokat vesz/vett az életünk és nehezebb fenntartani a mindennapi kapcsolatot. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Tanulságosnak. Itt váltam önállóvá, 
fejlődött a személyiségem, megtapasztalva rosszat és jót egyaránt. 

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? A képalkotó szakmai szigorlat letétele, mert a rengeteg 
tanulás meghozta az eredményét. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Egyszerű, nem szabad arra gondolni, hogy nem fog 
sikerülni... és jó, ha megsimogatsz egy sünit előtte. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Sok időt eltöltöttem a barátaim körében, volt, hogy csak 
kávéztunk egyet a napsütésben és volt, hogy őrületesen buliztunk esténként. Jártunk a nyíregyházi állatkertben, 
körbesétáltuk Debrecent és egy-két közeli tóhoz is kimentünk. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Első helyen mindenképpen a Medikus hét áll, ugyanakkor 
hiányozni fog a többi kar és kulturális bizottság főzései, koncertjei. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Légy vidám és őszinte, aggódj kevesebbet és tanulj többet. 
Élj! 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Igaz, nyitott és aggódó. 
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Kállai Eleonóra 

 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Ez a kérdés gyakran megfogalmazódott bennem, 
főleg vizsgaidőszak tájékán. Úgy gondolom igen, viszont odakötöztetném magam a könyvtárba vagy a tanulószobába. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Teljes káosz, olyan volt mintha egy idegen bolygóra tévedtem volna. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Mindegyik egy isteni csoda volt, de az egyik legemlékezetesebb, amikor egy 
tételt tanultam meg és csak megbukni mentem, azonban sikerült kihúznom.  

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A Fizikai kémia vizsga, ez egyértelmű.  

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Zámbó Jimmy: Bukott diák… 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Kávét, csokit és még több kávét. 

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? Céltudatosabb, kitartóbb és önállóbb lettem. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Azt üzenném, hogy ragadjon meg minden pillanatot és 
lehetőséget az alvásra.  

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Ránctalanul, remélhetőleg… 

Mindig emlékezni fogok… Mindig emlékezni fogok az első botladozó beszélgetésekre, amikből később barátságok 
születtek, az átvirrasztott éjszakákra és hajnali madárcsicsergésre, egy sikeres vizsga utáni örömre. 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? Az, hogy nyugdíjas éveimben úgy tudjak majd nyugodtan hátradőlni a 
karosszékemben, hogy ez egy értelmes és hasznos élet volt. 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Kiss Eszter Katalin 

 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen. a két legjobb barátnőmet itt találtam meg, tudom, 
hogy rájuk mindig számíthatok, és a diploma megszerzése után is megmaradnak igaz barátaimnak. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Mikrobiológia 1. tantárgy vizsgáján elhatároztam,hogy a 4-es tételt húzom 
ki, ezt közöltem a velem együtt vizsgázókkal majd mikor tényleg kihúztam mindenki jót nevetett, én pedig 5-t kaptam.  

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? A sejtbiológia és a fizikai kémia vetekszik ezért e megtisztelő címért. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A medikus hét. 

Milyen tapasztalatokra tettél szert, melyeknek a későbbiekben hasznát veszed? A negyedéves szakmai 
gyakorlatokon szerzett tapasztalat sokat segített, nem feltétlen csak szakmai, tanulmányi szempontból, hanem 
munkaköri beilleszkedés szempontjából is.  

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Valószínűleg az egészségügyben fogok dolgozni, esetleg egyéb 
képzésekkel kiegészítve, és bízom benne, hogy családom is lesz.   

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? Sokat változtam, mind stílusilag, mind emberileg, Nagy hatással 
voltak rám az itt szerzett barátaim.  

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A koli. Nem volt drága, a környezet, az emberek mind-mind jó volt. 
Aki az egyetem alatt nem volt kolis az sajnálhatja. Néha idegesítőek a szomszédok, sőt a szobatársak is, de én a 
kolinak köszönhetem a legjobb barátnőimet, a legjobb emlékeket.  

Mi motivál téged a mindennapjaidban? Az, hogy sose szabad feladni. Lehet, hogy néha nehéz, de lesz olyan is 
amikor könnyebben, jobban fog menni minden.   

Mindig emlékezni fogok...az egyetemi éveimre. Meghatározó szerepet játszott abban ki vagyok ma, Mindig 
emlékezni fogok erre, mert az életem fontos szakasza volt, találtam életre szóló barátokat, gyűjtöttem 
tapasztalatokat, emlékeket, felnőttem. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Óbis Csilla Júlia 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? “Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.” 
(George Eliot) 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Igazán tanulságosnak, valamint 
nagyban hozzájárult személyiségem formálásomhoz. 

Mire vagy a legbüszkébb? Soha nem adtam fel és sikerült a végéig kitartani. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Semmin sem változtatnék. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Most ezt korai lenne még megmondani, de remélhetőleg 
igen! 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A párom támogató ereje. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Quimby: Most múlik pontosan 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Kint a szabadban. 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? Igen, több is van. 

Melyik tantárgy volt a „mumusod”? Kémia. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Simon Viktória 

 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Az első pár hétben jó párszor elkéstem óráról, mert nem tudtam 
odatalálni, hiába néztem meg előre a térképen a helyet. Később, már a klinikán jártasabb barátaim szerencsére 
segítettek. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Tanulni a vizsgákra már év közben is erősen ajánlott! 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Én magam is többet készülnék szorgalmi 
időszakban a vizsgákra. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A legszerencsésebb vizsgám, azt hiszem az Alkalmazott anatómia I. 
tárgyból volt, pont azt a tételt húztam, ami a legjobban ment, ilyen többet nem is fordult elő sajnos. 

Melyik a legjobb vizsgaélményed? A legjobb vizsgaélményem a Szakmai szigorlatom volt bármilyen furcsa. A 
dicséret, amit Berényi prof. mondott, azóta is megmosolyogtat. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg?  A vizsga, amit semmilyen körülmények között nem 
ismételnék meg, a Sejtbiológia szóbelim. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp?  Ha újra kezdhetném az egyetemet, elmennék az 
egyetemi kirándulásokra, több egyetemi rendezvényen vennék részt. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Röviden? Minden.(Igen, még a vizsgaidőszak is.) 

Melyik tantárgy volt a „mumusod”? Mumustárgy egyértelműen a Sejtbiológia, meg talán a Fizikai kémia. 

Ha visszautazhatnál a múltba, akkor mit változtatnál meg? Ha visszamennék a múltba több olyan dolgot vállalnék be, 
amit ezelőtt nem mertem és jobban kiélvezném az egyetemi életet. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Szabó Emese 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? 
Amíg dobog a szív és bírja a láb, 
amíg lobog a tűz és éget a láng, 
amíg valaki súgja, hogy végig csináld, 
addig csak neked forog ez a világ. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? EMINEM- Till I collapse 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Dr. Balkay László 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A családom támogatása.  

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Élettan. 

Mindig emlékezni fogok …. a legelső hétre. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Az albérletben a szobatársammal. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Semmi. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Nincsenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Tarjányi Eszter 

 

Mindig emlékezni fogok... az első Képalkotás eszközei zh-mra, és annak eredményére. Akkor éreztem először, hogy 
jó helyen vagyok, és azt tanulhatom, ami igazán érdekel, amit tényleg szeretek. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Vizsgaidőszakokban rendszeresen hallgattam a 
Tarzan rajzfilm egyik betétdalát; Ákostól a Gyermekembert. Jó inspirációnak bizonyult a találó szöveg, egy sor pedig 
kifejezett kedvencem volt: „és csak akkor érhetsz csúcsra, ha egy hegy elébed áll!” 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Akkoriban meredek döntés volt tőlem, hogy ezt a 
szakot választottam, de egy pillanatra sem bántam meg, megérte minden perce. Egyik lépés a másikat követte, ezért 
vagyok ott most, ahol, így nem változtatnék semmin sem. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Hiányozni fognak a változatos napi elfoglaltságok, a kötetlen ritmus, 
ami az egyetemi életvitelhez tartozott, a légkör és a társaság, főleg azok emberek, akik számomra az egyetemet 
jelentették. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Találkoztam olyan emberekkel, akik nagyon fontosak lettek 
a számomra, és bármit megtennék, hogy a Velük való kapcsolataim fennmaradjanak. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A gimis éveim alatt alakult zenekarunkban folytattam az 
éneklést, és időközben gitározni is megtanultam. Igyekeztem aktív tagja lenni a szakkollégiumomnak, emellett ha 
tehettem, szívesen utaztam el vagy konferenciákon vettem részt, és a kutatásban is kipróbáltam magam. 

Milyen tapasztalatokra tettél szert, melyeknek a későbbiekben hasznát veszed? Habár mindben kell még fejlődnöm, 
de gyakoroltam az önállósodást, felvállalni egy nézőpontot, és prezentálni egy munkát. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? "Hit… remény… szeretet, / E három szó kísérje 
életed!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Toldi Miklós 

Nincs fénykép! 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Segíts magadon és az Isten is megsegít. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A pezsgő kollégiumi élethez és a vizsgák előtti 
álmatlan éjszakákhoz. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Semmi sem lehetetlen. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen, többet is. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A csoporttársak egymás elleni áskálódásának végignézése. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Fizikai-kémia szóbeli vizsga. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? A kollégium 8. emeleti tanuló szobája. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A zeneművészeti kar összes létező zongora tanszaki 
hangversenyén jelen voltam. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Zongorajátékomat a lehető legmagasabb szintre 
fejleszteni. 

Mire vagy a legbüszkébb? Az elkészült diplomadolgozatomra. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Vincze Csilla 

 

Mire vagy a legbüszkébb? Elsősorban a kisfiamra, és ezzel együtt arra is, hogy mellette diákként is meg tudtam állni a 
helyem. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Európai Uniós pályázattal egy esztétikai 
centrumot létrehozni az ehhez a területhez tartozó diagnosztikai felszereltséggel együtt. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Ha végig gondolom az életem eddigi része tanulással telt. A diploma 
megszerzése után már nem fogjuk az órákon a padokat koptatni. Lehet, hogy szabadabbnak érzem majd magam, hisz 
nem lesznek tanáraim, nem kell az időmet és a napjaimat úgy alakítanom, hogy kötelezően órákra kell járnom. Mégis 
nagyon hiányozni fog, mert szerettem órákra járni és a vizsgáknak is meg van a maguk varázsa. 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Nyilván változik az ember. Úgy érzem az 
egyetem elvégzésével mégis lett egy szakmám, amire támaszkodhatok. Bár úgy gondolom az egyetem kevésbé 
befolyásolt abban, hogy változtam, inkább segített felnőni a megpróbáltatásokhoz, amelyeken ez idő alatt a személyes 
életemben keresztülmentem. 

Ki volt az a tanár vagy diáktárs, akitől a legtöbbet tanultál az egyetemen és miért? Prof. dr. Berényi Ervin tanár úr, 
azért mert ő nem csak arra törekedett, hogy egy nyersanyagot elénk rakjon, hanem mindig élvezetessé tette a saját 
előadó stílusával az összes témát. Az egyetemi évek alatt ő volt a legnagyobb példaképem, mert rendkívül ambiciózus 
és néha úgy éreztem, hogy gyermekeiként tekint ránk és őszintén a legjobbakat akarja nekünk. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Kitartó, határozott, elbátoríthatatlan 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Ne légy naiv, önmagadon kívül csak édesanyádban bízz meg 
és mindig magadat helyezd előtérbe másokkal szemben. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Maximálisan csendes környezetben, leginkább a szobámban. 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? Az, hogy van egy gyermekem, akinek a sorsa, az, hogy milyen ember lesz 
belőle, az én kezemben van. Azt hiszem, ennél nagyobb motivációra nincs is szükségem, hisz mindenki arra vágyik, 
hogy becsületes, tanult, jólelkű gyermeke legyen, akire büszke lehet.  

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? Édesanyám és édesapám 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Nehéz volt távol lenni a családomtól és barátaimtól, 
kikerülni a megszokott környezetemből. Ezért is költöztem heteken keresztül, hogy minden személyes tárgyamat 
magam mellet tudhassam. Hát elég volt aztán hazaköltözni.  

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Virga Brigitta 

 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Úgy rémlik elég sokszor. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Ahhoz, hogy hosszabbak voltak az órák, mint a 
gimnáziumban. 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Dr. Berényi Ervin, mert mindig olyan elhivatottsággal beszélt az óráin. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? A vizsga előtti utolsó percig bújom a jegyzeteim, nem 
tudok vizsga előtt csak ülni és várni. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Elsősorban kávét és csokit, néha jégkrémet is. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Például a sejtbiológia vizsgát biztosan nem 
ismételném meg. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? UFO: Szerelem doktor :D Ó, azok a Klinika 
bulik... 

Mindig emlékezni fogok … arra a Medikus Kupára, amikor megláttam Őt... :) 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Úgy gondolom, hogy igen. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A Medikus Kupa, és a Medikus hét. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Maga az, hogy egyetemista voltam. 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

képalkotó diagnosztikai analitika specializáció 

Záhorská Bianka 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben?  
A világ nem csak napfény és szivárvány, 
ez egy kegyetlen, undok hely, és bármilyen tökös srác vagy, 
térdre kényszerítenek, ha hagyod, és soha nem engednek felállni. 
Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az Élet. De nem az számít, mekkorát ütsz,  
hanem, hogy mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni.  
Bírni kell a pofont, és muszáj menni tovább. Csak így lehet győzni.  
Ha tudod, hogy mit érsz, menj és küzdj meg azért, ami jár,  
és közben viseld el a pofonokat! 
Rocky Balboa 

Milyen volt az első egyetemi nap? Az első egyetemi napon nem ismertem senkit. Emlékszem, hogy angol volt az első 
órám és csoporttársaim köszöntek rám, akikkel ma is tartom a kapcsolatot. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A legnehezebb magához a városhoz. Előtte nem 
éltem egyedül ekkora városba és nehéz volt ezt megszokni. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A diploma megszerzése után legjobban azok az emberek fognak 
hiányozni, akikkel jóban lettünk. Sajnos ezentúl nem fogok velük hetente találkozni, de valószínű, hogy a kapcsolatot 
tartani fogjuk. 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Mielőtt bekerültem az egyetem nem nagyon 
voltam önálló, de ez teljesen megváltozott. Sokkal magabiztosabb lettem, merészebb, most már bármit el tudok 
intézni. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? A vizsgák előtt a tananyagot mindig beraktam a 
párnám alá az utolsó éjjelen. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A legszerencsésebb vizsgám még az első évfolyam félévénél volt, amikor is 
fizikából 5-öst kaptam. Ott ugyanis elég nehéz volt. Szerencsémre pontosan azt a tételt húztam ki, amit szerettem 
volna. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Igen újra kezdeném és nem változtatnék semmin. 

 

 

 


