
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Barta Alexandra 

 

Milyen volt az első egyetemi nap? Kíváncsisággal és izgalommal vegyült az első nap, ahol már rögtön bele vetettük 
magunkat szervetlen kémia tudományába. 

Melyik a legemlékezetesebb egyetemi bulid? A legemlékezetesebb a felezőbálunk volt, illetve a minden 
szemeszterben megszervezett OLKDA szakestek. 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? A legkedvesebb órák számomra a biokémia előadások és 
szemináriumok voltak.  

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Klinikai kémia, hematológia 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A fizika és fizikai kémia vizsgák, amelyekkel nem 
szeretnék soha többé találkozni.  

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? A vizsga előtti napon már Debrecenben tartózkodtam, 
hogy minél jobban ráhangolódjak a vizsgára.  

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? A legkevésbé testhez álló tantárgy a fizikai kémia volt, amitől féléveken keresztül 
rettegtünk. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Életem legjobb és legszebb évei 
voltak, ami alatt nagyon sok érdekes és értékes embert ismerhettem meg.  

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen, részem volt ilyen sikerben, amint a képen is látható.  

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Nagyon fognak hiányozni a diák lét mindennapjai és kihívásai.  

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Rudimental feat Ella Eyre: Waiting all the night, 
Hooligans: Királylány. 

Milyen tapasztalatokra tettél szert, melyeknek a későbbiekben hasznát veszed? A leghasznosabb gyakorlati 
tapasztalatokat szakmai gyakorlat során kaptuk, ezeket a tapasztalatokat a munkahelyemen is tudom hasznosítani. 

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Szeretnék 10 év múlva is hasonlóan az egészségügyben dolgozni. 
Törekszem arra, hogy tapasztalt, nagy és magabiztos szakmai tapasztalattal rendelkezzek, így analitikusként vagy 
akár vezető asszisztensi állást tölthessek be. 
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Deák Timea Kinga 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Soha ne add fel! Semmi sem lehetetlen. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Térképpel a kezemben mászkáltam, így találkoztam néhány csoporttársammal is. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Majdnem két napig kerestem az egyik termet, ez alatt eltévedtem 
vagy ötször, de minden mást is megtaláltam közben. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A dupla előadásokhoz szünet nélkül, és hogy egy 
óra alatt sokkal több a tananyag, amivel megpróbálnak megismertetni. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? A szakmai gyakorlatot külföldön végezném el. 

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

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Nagyon figyelj a határidőkre.  

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Planetshakers-Nothing is impossible. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Sokat mondogatom, hogy sikerül. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Molekuláris biológia. 

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

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Minden sorsdöntő dolog a "csakazértis"-ből jön létre. 
Friedrich Nietzsche 

Melyik a legviccesebb egyetemi történteted? Talán az, hogy akárhányszor kiejtette valaki a száján, hogy Rh 
összeférhetetlenség, László Eszter azonnal álomkórba esett! Mai napig nem tudja, hogy mi az. Pedig államvizsgán ezt 
a tételt fogja kihúzni. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Folyamatosan térképpel közlekedtem. Amúgy is hajlamos vagyok 
még az egyirányú utcában is eltévedni, a Klinikák valódi kihívás volt. Még ma is vannak olyan részek, amiket nem 
derítettem fel. Ja és útbaigazítást tőlem ne kérjetek! 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre?  Másnak...? Nem tartom magam. De 
bölcsebbnek, tapasztaltabbnak, fáradtabbnak és paranoiásabbnak igen! 

Mire vagy a legbüszkébb? Arra hogy így nekivágva, ennyi idősen meg tudtam csinálni, el tudtam érni a vágyamat. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Mindig magammal viszem a tollat, amivel kidolgoztam 
a tételeket, vagy amelyikkel tanultam. Van szerencse karkötőm is. És igyekszem tartani a szemkontaktust a 
vizsgáztatóval és hihetetlen értelmes és elmélyült arckifejezéssel gondolni végig a feltett kérdéseket.:D 

Ki volt az a tanár vagy diáktárs, akitől a legtöbbet tanultál az egyetemen és miért? Tanárok közül a "mi Ria nénink" az, 
akit nagyra tartok szakmailag és emberileg egyaránt. Egy igazi példakép! Rajta kívül dr. Tóth Rékát említeném, aki 
egy olyan tárgyat, mint a Biokémia egészen érdekessé és emészthetővé varázsolt. Csoporttársaim közül pedig a 
legjobb barátaimat, akik hozzám öregedtek én pedig hozzájuk fiatalodtam! 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Egyértelműen a Fizikai kémiát választanám, vagyis 
soha nem választanám még egyszer. Egy agyrém volt, kiégtem szellemileg és fizikailag már a felkészülés során. A 
legrosszabb ellenségemnek sem kívánnám. 40 percen át volt hányingerem és szemidegrángásom miközben Póta 
Tanár úr ecsetelte a fiatalkori élményeit a Moszkvai egyetem felettébb csinos ifjú elvtársnőiről. És én közben 
mosolyogni próbáltam. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? NeXt Day - Vizsgaidőszak 

Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? Amikor fizikai kémián a cukor 
polarizációs gyakorlaton hozzáragadtam a padlóhoz, de ez a tárgy és a gyakorlata önmagában egy tragikomédia volt. 
Valamint a szakmai gyakorlat mikrobiológiai része egyértelműen bebizonyította számomra, hogy a laboratóriumnak 
ezt a részét jobb, ha messziről elkerülöm. 
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Galicz Anita 

 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Imádtam az itt eltöltött éveket, és 
mindez nagyon fog hiányozni, még a vizsgaidőszakok fáradságai is megszépültek az évek alatt. Életem legszebb 
éveit töltöttem itt, ahol életre szóló barátokat, emlékeket és tapasztalatokat szereztem.  

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Az életcéljaim nem sokat változtak a 
középiskola óta, viszont az egyetemen tanultam meg, hogy hogyan és mit tehetek ezeknek az eléréséért. Sokat 
önállósodtam az évek alatt, az egyetem felkészített a nagybetűs életre és megtanította, hogy a kitartó munka 
meghozza a várva várt sikert. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Az egész egyetemi élet hiányozni fog, a jó társaság, a közös 
programok, az egyetemi bulik és rendezvények az őrültségekkel együtt. Hiányozni fog a HÖK-ös élet a programok 
szervezésével, ahol a közös, néha fárasztó munkát is egy szórakozásnak éltem meg, a csapatépítők, ahol igazán 
vicces sztorik születtek.  

Melyik a legemlékezetesebb egyetemi bulid? Az egyetemi éveim alatt a legtöbb buli emlékezetesre sikeredett, egy-
egy buli után napokig nevettünk a vicces sztorikon, őrültségeken. A legemlékezetesebbek viszont, melyeket még a 
mai napig is emlegetünk, azok a szülinapi bulijaink, akik ott voltak vagy hallottak a legendáról értik miről beszélek…   

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A tanulás mellett a legtöbb szabadidőmet a hallgatói 
önkormányzat tagjaként a sport- és rendezvényszervezéssel töltöttem. Rengeteg színes programot szerveztünk 
hallgatótársainknak, ami sok időt és munkát igényelt, mégis nagyon imádtam és jó érzéssel töltött el, hogy ennek a 
remek csapatnak a tagja lehetek, illetve jó érzés volt látni programjaink nagy sikereit. A szervezés során nem csak 
élettapasztalatokat szereztem, de igazi barátságokra is leltem, akikkel jól szórakoztunk a közös munka során. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? A vizsgaidőszaki túlélőcsomagjaim nem voltak túl kalóriamentesek, 
rengeteg édességet és nassolni valót tartalmazott, amik ebben az időszakban az egyetlen boldogság forrást 
jelentették, és mint minden egyetemistának az én csomagjaim is liter számra tartalmazták a különböző koffeint 
tartalmazó italokat. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Soha ne add fel, mert nem tudhatod, hogy milyen közel 
van a cél!” 

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? 10 év múlva úgy képzelem el az életem, hogy álmaim munkahelyén 
dolgozok megteremtettem azokat a feltételeket, amelyek az élethez szükségesek, egy saját otthont és végső soron, 
ami a legfontosabb szeretnék egy családot, akik szeretettel várnak haza. 
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Gergely Adrienn 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben?  "Ha szorult helyzetben vagy, minden összeesküdött 
ellened és úgy tűnik, már egy percig sem bírod tovább, akkor tarts ki, akkor ne add fel, mert ez az a pillanat, amikor 
megfordul az ár." Elbert Hubbard 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Nem számoltam. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A fizikai kémia vizsga, amikor azt a tételt húztam, amit szerettem volna. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A fizikai kémia gyakorlat napjait. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? őszinte, kitartó, határozott 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? citológia, hematológia, klinikai kémia 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Medikus hét, TEK hét 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Elméleti tömbben, könyvtárban 

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? önállóbb lettem és figyelmesebb 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? barátokkal, edzéssel 
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Herédi Tímea 

 
Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? 
Ha romba dőlnek legszebb álmaid, reményeid el ne hagyjanak. 
Ne csüggedj, mert csüggedni nem szabad, 
Hisz nem egyszer az összedőlt rom felett a legszebb virág fakad. 
Vörösmarty Mihály 

Milyen volt az első egyetemi nap? Az első egyetemi napom kellemesen telt, hisz hamar összebarátkoztam a 
csoporttársaimmal. Rengeteg új információt ismertem meg az egyetemmel, az órákkal, gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Hogy hányszor tévedtem el? Az első néhány hónapban szinte 
mindennapos volt az eltévedés nem csak a klinika telep területén, emiatt az órákról gyakran el is késtem. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Számomra az egyik legnehezebb volt hozzászokni, 
hogy egy teljesen idegen városban egyedül kellett boldogulnom. Nem voltak itt se a szüleim, se a gimis barátaim, 
teljesen egyedül jöttem Szécsényből Debrecenbe. A másik legnehezebb dolog a kollégium megszokása volt, két 
másik emberhez alkalmazkodni.  

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Ami nagyon fog hiányozni az a szabadság, a nyári szünet. De 
hiányozni fog az egyetemi rendezvények, szakestek, bulik, az egész egyetemi élet, az amikor izgultunk a vizsgák 
előtt, egymást biztattuk, segítettük. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Terveim: egy jól fizető állást találni. A 
későbbiekben egy házat, egy autót venni. Illetve a jövőbeni terveim között szerepel, hogy sokat szeretnék utazni, 
nyaralni, mert erre a korábbiakban nem volt lehetőségem. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Minden órára bejárnék, főként az angol órákra. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Hatalmas mennyiségű kávé, illetve anyukám 
biztató szavai. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Határozott, céltudatos, kitartó. 

Mindig emlékezni fogok… Vargha Editre, a világ legjobb szobatársára. 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Nyesténé Nagy Teréz, aki soha nem hagyta, hogy feladjam és bízott a 
képességeimben. Köszönöm szépen. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A Medikus hét, a jó programok és a még jobb fellépők miatt. 

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? A szüleim, akik 
lehetőséget biztosítottak az egyetem elvégzéséhez, végig támogattak és segítettek akkor is, amikor én már feladtam 
volna.  
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Islai Anita 

 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen, többet is :) (G.I.,F.Sz.,L.Á.,Z.D.,H.A.,N.G.K.) 

Mindig emlékezni fogok... A 111-es szobabulikra <3 ...és az áttanult éjszakákra. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A szabad, független diákévek. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Tartalmas, eseménydús, barátokkal 
teli mindennapok, és sok-sok új dolgot megismerős, tapasztalatszerzős évek. 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Önállóbbá, erősebbé, érettebbé és 
céltudatosabbá váltam. 

Mire vagy a legbüszkébb? Arra, hogy maximális erőbedobással végeztem el a 4 évet. 

Mit tanácsolnál az elsőéves önmagadnak, hogyan tud igazán Debreceni Egyetemista lenni? Kevesebb feszengés, 
félelem, több nyitottság, bátorság, önbizalom. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Maximalista, szerető/hető, (túl)komplikált. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Éld meg a dolgokat! 

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Szerető férj, gyerekek, boldogság, munkahely, mint kutató. 

Melyik a legemlékezetesebb egyetemi bulid? Nem tudnék egyet kiemelni, számtalan volt, szakestek, lovardák, klinika 
bulik, 111! <3 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Szakestek, medikushetek. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Ismétlés a tudás anyja..aludni?! Ugyan már... 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Biokémia. 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Révészné dr. Tóth Réka. 
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Juhász Zsófia 

 
Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Átélni és végigcsinálni minden napot, 
akkor is, ha vizsgák közelegnek…hosszú. De összességében a 6 év, amit itt töltöttem gyorsan elrepült. Annyi 
élményben és kellemes pillanatban volt részem, hogy visszagondolni és felidézni is nehéz mindent. Szerettem ide járni 
és itt tanulni. Azt hiszem, hiányozni fog a Debreceni Egyetem. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A társaság – „a kis családom” – akikkel az első három hónap után 
tényleg olyanok voltunk egymásnak, mint egy igazi család. Emellett az érzés, hogy egyetemista lehetek. Valamint az 
egyetem által nyújtott kedvezmények, mint pl. a diák matrica. 

Mindig emlékezni fogok… a Debreceni Egyetemre. Sok embert ismerhettem meg itt – hallgatókat és oktatókat 
egyaránt. Remélem sosem foglak elfelejteni titeket. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? UFO – Szerelemdoktor, na és persze DOTE 
OLÉÉÉÉÉ.  

Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? Még első év tavaszi félévében egy 
OLISZ szemináriumon történt, hogy kedves barátnőmmel túl jó kedvünk volt és az egész óra alatt beszélgettünk és 
nevetgéltünk. Ezt persze „√2/farmer” Levi és Joli néni is nehezen viselte és a végén jól megkaptuk a magunkét. Az’tán 
persze csendben és fapofával ültünk az óra további részében. De ennek ellenére talán ez az egyik legviccesebb 
történetem, amire szívesen emlékszem vissza. 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? A kötelező tárgyak közül a Béla bá’ féle mikrót szerettem a 
legjobban. Bár egyetlen előadást nehéz lenne megnevezni. Sok érdekes választható tárgy előadásain vettem részt, 
mint pl. teakultúra, konfliktus menedzsment. De amellett, hogy hasznosak, viccesek is voltak a könyvtárismeret és 
informatika órák. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? A válasz, IGEN. Megtenném, bár biztos, hogy 
sokkal több időt kellene tanulásra fordítanom, hogy időben végezzek. 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? Az, hogy minden rosszat valami jónak kell követnie és, hogy sosem szabad 
feladni az álmainkat. Ezek mellett pedig vallom, hogy semmi sem történik véletlen, ok nélkül. Az évek során sokszor 
volt kilátástalan a helyzetem, de túlléptem rajtuk és most itt állok végzősként. Ez egy nagy cél volt az életemben. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Csak annyit, hogy élvezzék ki minden pillanatát annak, hogy egyetemisták 
lehetnek. Szerezzenek minél több barátot, ismerőst. S a nehéz pillanatokban is csak előre tekintsenek. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Egyértelműen a sejtbi vizsga… bár a fizkém szóbeli 
vizsga sem járt túl nagy örömmel. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Mivel nem kaptam kollégiumi ellátást, így az 
egyetemi éveimet albérletekben töltöttem. A legnehezebb talán a szüleimtől való elszakadás volt. Hisz ezután mindent 
egyedül, magamnak kellett intéznem és nem számíthattam az ő segítségükre. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Életvidám, toleráns, de sokszor lusti. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Sok hobbit volt lehetőségem kipróbálni. Főként a kreatív dolgok 
vonzanak. Legyen szó sütés-főzésről vagy dekorálásról. Emellett zumbáztam, természetfotóztam és persze rengeteg 
időt töltöttem a gépem előtt: sorozatokat, filmeket nézve, vagy csak zenét hallgatva. Bár sokszor inkább csak aludtam. 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Kiss Alexandra 

 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Szeretnék az alapdiploma után mesterképzést 
elvégezni, majd PhD képzésben is részt venni.  Ezt követően kutatásban szeretnék majd elhelyezkedni. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Mindig minden könyvemet, amiből csak tanultam, 
magammal cipeltem a vizsga napján, még akkor is, ha 10 könyvről volt szó. Ezen kívül szeretek mindig az elsők között 
szóbelizni, hamarabb „túlesni” a megpróbáltatáson. 

Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? 2 gyakorlat is volt, ami meghatározó volt 
a tanulmányaim során. Az első, a Fizikai kémia gyakorlat volt, amin teljesen önállóan kellett dolgozunk, és egy-egy jól 
sikerült mérés teljes mértékben a saját érdemünk volt. Ekkor szerettem meg a laboratóriumi munkavégzést. A másik, a 
szakmai gyakorlatunk volt, mely során ténylegesen részt vehettünk a laboratóriumi munkában, és nagyon sok 
tapasztalatot szereztünk. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? A Kenézy Élettudományi Könyvtárban, és a bölcsészkar nagykönyvtárában tanultam 
nagyon sokszor. 

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? A helyi Tudományos Diákköri Konferencián elért 2. 
helyezésem, illetve az, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is sikerült kijutnom.  

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Volt egy zenekarom az egyetem alatt, amiben basszusgitáros 
poszton játszottam. Ezen kívül, igyekeztem minél több egyetemi rendezvényen részt venni, szakesteken, gólyabálon, 
medikus héten, medikus kupán, illetve hétköznapokban törzshelyünkké vált a Kossuth 3-as kollégium alatti Koli Klub 
is, ahol órák között/után szívesen töltöttem az időt a barátaimmal. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Azt, hogy a tanulás mellett szakítsanak időt a szórakozására, menjek el 
minél több rendezvényre, legyenek tartalmasak az egyetemen eltöltött éveik. A tanulással kapcsolatban, hogy ne 
hagyják az utolsó pillanatra a felkészülést, figyeljenek nagyon a gyakorlatokon, és őrizzenek meg minden 
jegyzőkönyvet.  

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Több tantárgy is volt, amiket kedveltem, de ha ki kellene párat emelni, akkor azok a 
Hematológia, Biokémia és a Citológia lennének. 

 A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A kávé, na és persze a motiváció, hogy ha végzek 
a vizsgákkal, jön a megérdemelt pihenés. 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? A Biokémia előadásokat nagyon szerettem, ezen kívül a 
Műszeres analitika 2, a Klinikai kémia és a Hematológia előadások voltak nagyon érdekesek. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Study now, be proud of yourself later.” 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Kiss Norbert Károly 

 

Melyik a legjobb vizsgaélményed? Sejtbiológia jegymegajánló, mert sikerült kiváltanom egy nehéz tárgyat, nagyon jó 
eredménnyel. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? A Kenézy Élettudományi könyvtárban szerettem tanulni. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Zenéléssel, a 4 év alatt igyekeztem valamilyen módon, zenekar 
vagy egyéni formában időt szakítani rá. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? A kedvenc tárgyam a klinikai kémia volt. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Fizikai kémia vizsga, mert számomra az egyik 
legnagyobb kihívás volt. 

Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? Az olyan gyakorlatokat szerettem, ahol 
önálló munkavégzésre volt lehetőség, így tanultam meg hogyan osszam be az időt egy-egy feladat elvégzése során. 
Ilyen volt például a fizikai kémia gyakorlatok, a természetes szerves vegyületek kémiája gyakorlatok és a szakmai 
gyakorlatok. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Szeretek az első körben bemenni, így még 
kihasználva a vizsgadrukk jótékony hatását és minden vizsga előtt megborotválkozom. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Ha pár tétel között mindig tartottam egy kis 
szünetet, vagy egy-egy kocka csokival motiváltam magamat. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Mogyoró, kávé, csoki és energiaital, ezek nélkül nehezen ment a 
tanulás. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Az egyetem után, szeretnék tovább tanulni, hogy 
megszerezzek egy mester diplomát is. Majd 2 év MSc után szeretnék elkezdeni dolgozni. 

Mindig emlékezni fogok… A sok bolyongásra a klinika telepen és az egyetemen, a laza pizzázós délutánokra, a finom 
kávékra, a kollégiumra és a szobatársakra, a csoporttársakra és a barátokra. 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Konyhás Nóra 

 

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? A családom támogatása 
nélkül biztos vagyok benne, hogy nem sikerült volna eddig eljutnom, emiatt nagyon hálás vagyok nekik, hogy 
segítettek és támogattak. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Bármi, amit az emberi elme képes felfogni és elhinni, 
azt elérni is képes.” Napoleon Hill 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Remélem sikerült életre szóló barátokat szereznem, de úgy 
gondolom az idő múlása úgyis bizonyítani fogja, hogy nemcsak az egyetem tartott össze minket.  Mindig számíthattam 
rájuk, segítettek, jól éreztem magam a társaságukban, és úgy érzem ez fordítva is igaz.  

Mire vagy a legbüszkébb? A legbüszkébb arra vagyok, hogy a nehézségek ellenére sem adtam fel a sulit, pedig néha 
annak a határán voltam, hogy elegem van ebből a szakból és jobb lenne valami mást csinálni. De szerencsére 
sokszor értek pozitív dolgok, mint például egy jó gyakorlat, jól sikerült vizsga, egy pár biztató szó családtagoktól, 
tanároktól, vagy akár csoporttársaktól is, ami túllendített a mélypontokon. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Hematológia és a mikrobiológia tantárgyak voltak a kedvenceim. A tananyagot 
érdekesnek találtam, az oktatók hozzáállása a diákokhoz, tanításhoz szimpatikus volt. 

Melyik a legjobb vizsgaélményed? A klinikai kémia I vizsga volt számomra a legjobb. Karácsony előtt mentem 
vizsgázni és Tanár úr nemcsak a vizsgámra adott jeggyel, de szavaival is biztatott, és akkor úgy éreztem, hogy igenis 
volt értelme annak, hogy erre a szakra jelentkeztem. Jó kis karácsonyi ajándéknak éreztem a jó jegyet és a biztató 
szavakat. A karácsony így sokkal jobb hangulatban telt el. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Csakis otthon, a szobámban szerettem tanulni.  

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Csoki, csoki, csoki és még több csoki. Néha egy-egy energia ital, 
illetve nagyon kritikus helyzetben már a kávé is előkerült. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Kellett egy kis idő, hogy kiismerjem a Klinika területét. Sokszor 
voltam bajban, hogy merre is induljak, de sikerült szinte mindig időben beérni az előadások kezdésére.  

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Soha nem ismételném meg a fizikai kémia vizsgát.  Úgy 
érzem ennek a vizsgának a megszerzését a szerencsének köszönhetem, és úgy gondolom, még egyszer nem lenne 
ilyen szerencsém, hogy túléljem. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Kovács Barbara 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „ Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszirt a 
tengerben, ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket.” 

Milyen volt az első egyetemi nap? Számomra az első egyetemi napnak a beiratkozás napja számít. Máig emlékszem 
az érzésre ami hatalmába kerített. Egyszerre volt jó és rossz, mert tele voltam kíváncsisággal és félelemmel. Kicsit 
sodródtam az árral, óráról-órára ismerkedtem meg új arcokkal, új emberekkel. Aztán teljesen átalakultak a 
kapcsolatok, kialakultak bizonyos „klikkek”, amelyek az idő teltével újból teljesen átrendeződtek. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Mivel kis településről érkeztem elég nehéz volt hozzászokni a 
Klinikához. Olyan volt, mint egy labirintus, én voltam Alíz Csodaországból. Na de tudjuk, hogy minden csoda elmúlik 
egyszer, úgyhogy szerencsére hamar kiismertem magam, s sohasem tévedtem el. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az első nehéz feladat a megfelelő időbeosztást 
kialakítani, majd pedig az előforduló kudarcokat feldolgozni.  

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? A szokásos babonáim: ne menjen át előttem fekete 
macska, vagy ha igen… ne essen a vizsga péntek 13.-ára, de 13.-ára se, sose legyek első vagy utolsó. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Legszerencsésebb vizsgám harmadévesen volt. Igyekeztem jól felkészülni, 
de nagyon féltem. A tételt, amit húztam tudtam ugyan, de bizonytalan voltam magamban, úgy éreztem hármasra 
tudom, aztán a felelet végén kaptam egy kérdést, mondván, ha tudom, ötöst kapok. Azt hittem, álmodom. Persze nem 
tudtam a választ, de még sohasem örültem így egy négyesnek. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Mivel kicsit lemorzsolódtam induló csoportomtól a barátok az 
évek alatt jöttek- mentek. Voltak, akikkel szorosabb kapcsolatot ápoltam, de olyan is volt, hogy egyesek csak érdekből 
közeledtek hozzám. Persze van 2-3 olyan egyén akivel biztosan sokáig fogjuk még tartani a kapcsolat, de sülve-főve 
sosem leszünk együtt. Tehát a válaszom, hogy én az egyetemi éveim alatt, nem kötöttem igazán életre szóló 
barátságokat. Sajnos.  

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? E pár év alatt felnőtt lettem, vagy legalábbis 
remélem. Sokat önállósodtam, megtanultam egyedül megállni a helyem az életben. Megtanultam, hogy nem minden, 
de majdnem minden tőlem függ. Erősebb lettem. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? szorgalom, céltudatosság, kitartás 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Erre a kérdésre még most nem tudok válaszolni, mert annyira várom 
már a „holnapot”, hogy most nem tudok a múltra gondolni. Talán egy fél év múlva meglesz a válasz. 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Kovács Zsuzsanna 

 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen, és remélem, hogy velük sikerül tartani a kapcsolatot az 
egyetem után is.  

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „I’m not gonna miss out on something that could be 
great just cause it might also be hard.” 

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? Mikor leadtam a diplomadolgozatom az nagyon jó érzés 
volt. 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? A toxikológia előadásokat nagyon szerettem, azokra szívesen 
jártam. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Fizikai kémia vizsgára csak az első 6 tételt tanultam meg, és sikerült 
kihúznom az 1. tételt. Igaz csak hármast kaptam, de olyan boldogan jöttem ki a vizsgáról, mintha már lediplomáztam 
volna.  

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Nagyon rosszul tájékozódom, úgyhogy előfordult párszor, hogy 
eltévedtem, és sajnos nem csak az első hetekben.  

Mi volt a kedvenc tantárgyad? A molekuláris biológiát érdekesnek találtam, azt szerettem a legjobban. 

Melyik tantárgy volt a „mumusod''? A műszeres analitika gyakorlatok valahogy nem lettek a kedvenceim.  

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A koránkeléshez és a mindennapos utazáshoz. De 
főleg a koránkeléshez.  

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A klinikai kémia vizsgám és a biokémia szigorlatom egy 
napon volt, ráadásul az eső is esett, úgyhogy azt a napot nem sírom vissza. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Kövy Petra 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? “Ami nem öl meg, az megerősít!” 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen, úgy érzem szereztem életre szóló barátokat. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Az egyetemi évek alatt barátokat szereztem, szórakoztam, 
társas tánc tanfolyamra jártam. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Főként az Elméleti Tömbben szerettem tanulni. 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? A hematológia előadásokra, főként amelyik az áramlási 
citometriáról szólt. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A Hematológiai és transzfúziológiai diagnosztikai módszerek. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A Medikus Hét programjait kedveltem a legjobban. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Ambíció, szorgalom, kitartás 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A Sejtbiológia vizsga. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Igen, újrakezdeném, de semmit nem csinálnék 
másképp. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Kulin Flóra 

 

Mire vagy a legbüszkébb? A finn nyári egyetemi ösztöndíjamra és a Turku-ban töltött nyárra. 

Melyik tantárgy volt a mumusod? Fizikai kémia 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Mindig a lehető leghamarabb akartam végezni a 
vizsgákkal, hogy lazíthassak utánuk. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélő csomagod? Mogyorós milkát, oreos milkát, puffasztott rizses milkát és 
barackos kekszes bocit és persze csoki pudingot. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Fizikai kémia és sejtbiológia szóbelik. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Tavasszal a koli szoba erkélyén.  

Az első hetekben hányszor tévedtél el a klinikán? Napi rendszerességgel. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az alváshiányhoz és, hogy nem volt sose őszi, téli 
és tavaszi szünet. 

Melyik egyetemi rendezvény fog legjobban hiányozni? Klinika bulik, a Medikus hét és a TEK hét. 

Mindig emlékezni fogok … a 608 –as szobabulikra és a Mozikedvelők ZS kategóriás horror filmjeire. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Laczkó Ágnes Tünde 

 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Mindenképpen a rengeteg szabadidő. Bár az egyetem alatt nem így 
érzékeltem, de visszagondolva nagyon sok szabadidőnk volt.  

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Valójában semmit sem, ugyanis szerintem a hibáim 
is tanítanak, formálnak, ezért fontosak.  

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Szerencsére igen, úgy gondolom többet is. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Mind! Komolyan, mindig óriási mázlim volt... 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Arra könnyebb és rövidebb lenne válaszolni, hogy mi nem volt a kedvencem, de ha 
muszáj választani, leginkább a genetika jött be. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Az egyetemi rendezvényeknek köszönhetően 
nagyon sok ilyen "dalocska" van, de most valamiért a szerelemdoktor ugrott be... 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Nyilván a medikus kupa és a medikus hét, óriási 
közösségkovácsoló erejük volt.  

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? Strébernek fogok tűnni, de a szigorlataim... még akkor is 
ha a mázlifaktor ott is nagyon nagy szerepet játszott. 

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? Úgy érzem jóval talpraesettebb lettem, mint az elején. Kicsit talán 
komolyodtam is, bár ezt biztos sokan vitatnák. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Az egyetemi pom-pom csapattal (és a DOTE pom-pom-mal)! A 
legjobb hobbi, minden perce élmény volt és csodás barátokkal/barátnőkkel lettem gazdagabb.  

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

László Eszter 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Mindenki a sarat tapossa, csak van, aki közben a 
csillagokra néz.” (Oscar Wilde) 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A barátaim, ismerőseim közül sokan máshol kaptak munkát vagy 
tanulnak tovább, ezért azt hiszem ők fognak hiányozni a legjobban. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Sosem megyek be sem harmadiknak, sem hetediknek 
szóbeli vizsgán és az utolsó pillanatig olvasom a tételeket. Szeretek a csoporttársaimmal a tanagyagról beszélgetni 
vizsga előtt, így ismétlek is, és ha valamiben nem vagyok biztos, azt megkérdezhetem. Kicsit a tanulással is 
kapcsolatos, hogy tartom azt a babonát, hogy ha leesik egy könyvem/füzetem/jegyzetem/tételem, mindig rálépek 
háromszor mielőtt felvenném. Ez még a középiskolából maradt meg, ott azért léptünk rá „nehogy feleljünk az adott 
tantárgyból”. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? A családom, a barátom, kávé, a kedvenc bögrém, kávé, csoki, 
keksz, kávé, klasszikus zene, az épp aktuális kedvenc tollam, filctollaim és sok-sok papír, amire 
írhattam/jegyzetelhettem. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Az albérletben a fotelben vagy az asztalnál, kényelmesen, komolyzenét hallgatva 
késő este. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A hosszú előadásokhoz, az előadások közötti 
rohanáshoz egyik épületből a másikba, és hogy semmi sem oldódik meg, vagy lesz készen, ha csak el nem intézem 
magamnak. 

Mennyiben készített fel az egyetem a nagybetűs Életre? Úgy gondolom sokat tanított és sok olyat tanultam, ami 
könnyebbé teszi majd a későbbi életem (határozottság, eltökéltség,kitartás), de igazán, csak a diplomaosztó után 
tudom majd meg mennyit érnek. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Kitartást mindenkinek és sok-sok szerencsét a vizsgákkal! Legyetek 
büszkék a szakotokra és találjátok meg azt a területet, ami igazán érdekel titeket. Járjatok be előadásokra, mert 
nagyon megéri, és ha lesz olyan tantárgy, amire azt gondoljátok semmi értelme, higgyétek el, hogy később 
hasznotokra válik. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Semmi sem örök, csak a változás. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Izgalmas, érdekes és kicsit zavarba ejtő is. Ilyenkor még nem ismerik egymást a 
csoporttársak (főleg aki nem volt gólyatáborban) és senki sem tudja, hogyan viszonyuljon a másikhoz. Egyik kedves 
emlékem,hogy az első lány akivel találkoztam az évfolyamról odajött hozzám segítséget kérni, mert azt hitte felsőbb 
éves vagyok. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A fizikai kémia. Nagyon féltem a vizsgától, de pont azt a tételt húztam, 
amelyiket szerettem volna, ezért jól sikerült. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Jobban teljesítenék a szigorlatokon és kicsit 
aktívabb lennék az „egyetemi életben”. 

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? Genetika. Már középiskolában is gondom volt vele, mindig igyekeztem 
kiküszöbölni, de sosem ment igazán. 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Marsi Eszter Andrea 

 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Rengetegszer. Két hónapig térkép segítségével közlekedtem, és 
mégis sikerült eltévednem. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Mindenféleképp. Nagyon örülök, hogy annak idején 
ezt a szakot választottam. Ha újrakezdhetném, ugyanígy csinálnék mindent. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Csokoládé, kávé, energiaital. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Sok értékes embert megismertem az egyetemi évek alatt, és 
olyan barátokra tettem szert, akikkel biztos vagyok benne, hogy az egyetem után is megmarad majd a kapcsolatunk.  

Hol szerettél a leginkább tanulni? A kollégiumi tanulószobában, és a könyvtárban. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Soha ne félj az árnyéktól, egyszerűen csak azt jelenti: 
valahol a közelben ragyog a fény!” 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az önállósághoz. A középiskola után furcsa volt, 
hogy egyetemistaként egyedül kellett mindent megoldanom, oda kellett figyelni mindenre. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A fizikai kémia vizsgát soha, semmilyen körülmények 
között nem ismételném meg. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Kelly Clarkson- Stronger. 

 Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Kitartó, törekvő, barátságos. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Menich Andrea 

 

Milyen volt az első egyetemi nap? Az első egyetemi nap a gimnáziumi tanulmányok után nagyon izgalmas volt, hiszen 
új dolgokat felfedezni mindig nagy kihívás és sok motivációt ad a kezdetekkor. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Nemhogy az első hetekben,de még jóval később is sokszor 
eltévedtünk a Klinikán, ha egy-egy órára el akartunk jutni. Ilyenkor mindig jól jött, ha felsőbb éves diákokat ismertünk, 
akik útba igazíthattak. 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Sok mindent megtapasztaltam az ember az 
egyetemi évei során. Sokkal önállóbbá váltam és megismertem a saját korlátaimat. Egy-egy vizsgaidőszakra való 
felkészülés alatt jól kitapasztaltam, mik a képességeim és mire mennyi időt kell szánnom. 

Mit üzennél végzősként az első éveseknek? Ne adják fel sose a céljaikat, még ha sokszor nehéz is és minden olyan 
megoldhatatlannak tűnik, mert mindig mindenre van megoldás csak akarni kell! 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármit is másképp csinálnál, mi lenne az? Talán, mint mindenki másnak, nekem is volt egy 
olyan időszak a tanulmányaim során, amikor kevésbé a tanulásra koncentráltam és ennek voltak következményei és 
nehéz volt pótolni a lemaradást. Ezt mindenképp másképp csinálnám. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? A kollégiumi éveim alatt rengeteg új embert ismertem meg. 
Közülük a szobatársam és csoporttársammal életre szóló barátságot kötöttem. 

Ki volt az a tanár vagy diáktárs, akitől a legtöbbet tanultál az egyetemen és miért? A kollégiumi lakótársam, Nagy 
Annamária rengeteget motivált a vizsgaidőszakok alatt a tanulásban illetve tanáraim közül Nagy Bélát említeném meg, 
aki a diplomadolgozatom elkészítését segítette. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Azt gondolom, sokan rettegtek a biokémia szigorlattól 
már az egyetemi tanulmányok kezdetén is, amikor igazából még csak fogalomként ismertük a "biokémia szigorlatot". 
Visszagondolva már nem is tűnik olyan nehéznek, de azért nem ismételném meg többször. 

Mindig emlékezni fogok… A kollégiumban eltöltött 4 évre... 

Mennyiben készített fel az egyetem a nagybetűs Életre? Mindenképpen hozzásegített az egyetem ahhoz, hogy 
önállósodjak és az évek során megszerzett tapasztalatokat a jövőben kamatoztassam. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Mladonyiczki Dorina 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „It always seems impossible until it’s done.” Nelson 
Mandela 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Már a beiratkozás se ment simán. Hetekig nem tértem le a koli-ET-
koliklub-főépület útvonalról.  

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Alváshiány. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Biztos van olyan, aki rosszabbul áll, mint én. 

Melyik az a vizsga, amit soha nem ismételnél meg? Fizkém...Folytassam? 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Néha levegőt is vettem. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Medikus Hét a kék-zöld foltokkal együtt. 

Mire vagy a legbüszkébb? Magamra. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Eladó jegyzetek! Érdeklődni... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Rencsisovszki Erika 

 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Leggyakrabban az Elméleti Tömbben voltak óráim az első félévben. 
Az első héten még csak egy utat ismertem oda és vissza, sosem mentem más útvonalon, ezért nem tévedtem el. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Nagyon jól kezdődött, csak délelőtt 10-re kellett mennem az első órámra. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Milka csoki és a tudat, hogy még van egy napom 
vizsgáig tanulni. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Nagyon sok jó baráttal ismerkedtem meg az egyetem eltöltött 
idő alatt. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A Medikus Hét. 

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

Melyik a legemlékezetesebb egyetemi bulid? A másod éves Szakest. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Az előadásokra nem kötelező bejárni, de azért erősen ajánlott, mert ott 
hangzanak el a tanároktól azok a mondatok, amelyek úgy kezdődnek: Ezt biztosan kérdezem a vizsgán. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A legjobban az fog hiányozni, hogy nem fogok már minden nap 
találkozni a csoporttársaimmal. 

Mire vagy a legbüszkébb? A fizikai kémia vizsgámra. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Több túrára mennék el, amit az egyetemen tanuló 
hallgatók szerveztek meg. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Műszeres analitika I. 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Szabó Brigitta Mária 

 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Sokkal többet tanulnék és más szemlélettel, illetve 
gyakorlatiasabb lennék. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen, volt szerencsém pár igen jó barátra lelni. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? A mikrobiológia. 

Ha visszautazhatnál a múltba, akkor mit változtatnál meg? A rövid távú memóriám helyett a hosszú távút 
doppingolnám. 

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? Hogy átmentem az orvosi kémia vizsgán. 

Hol szerettél a leginkább tanulni?  Otthon és az Elméleti Tömb hátsó folyosóján. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Főként a barátaim társaságában, otthon egyedül szöszmötölve 
és sportolással. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A fizikai kémia vizsga és annak napja (és ez szorozva 
hárommal; mert háromszor kellett ismételnem). 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? Az, hogy minden nap elhatározom, hogy soha nem hagyhatom el magam. 
Szerintem ez főként döntés kérdése.  

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? Talán felelősségteljesebb lettem. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Szabó Hajnalka 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Álljátok a sarat, ne engedjetek! Gondor fiai és Rohané, 
testvéreim! Látom a szemetekben ugyanazt a félelmet, mely engem is környékez! Eljöhet a nap, mikor a bátorság 
elhagy minket, mikor cserbenhagyjuk barátainkat, felbontjuk szövetségünket, de ez nem az a nap! A farkasok óráján, 
mikor a pajzsok széttörnek, az emberek kora széthullik, még nem jött el a napja, mert ma harcolunk, mindazért, ami 
számotokra kedves, ezen a földön. Küzdjetek meg, Nyugat hős népe!” Gyűrűk ura: A király visszatér. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél?  Nem kötelező az órákra bejárni, és hogy kétszer 
olyan hosszúak, mint a gimis/általános iskolai órák. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Kávé és cukor, valamint a barátom nyugtató ereje, 
az anyukám határozott fellépése, hogy ne adjam fel a legkilátástalanabb helyzetben sem. Na és persze a friss levegő. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Fizikai kémia. Ahol kihúztam a legkönnyebb és nem mellesleg az egyetlen 
tételt, amit értettem. Sajnos nem volt erősségem ez a tárgy. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Queentől a We are the champions. 

Mire vagy a legbüszkébb? Arra, hogy a sejtbiológia vizsgát sikerült jegymegajánló alkalmával kiváltanom egy 
négyessel. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Az első/második vizsgaalkalomkor, elsők közt menni 
be vizsgázni. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Munkával, színházba járással, sok-sok olvasással és még annál 
is több „spancitime”-mal.  

Ha az elmúlt 4 év alatt bármit is másképp csinálnál, mi lenne az? Nem hagynám ki az Erasmus által nyújtott 
lehetőségeket. Ezen kívül semmit, hiszen nincs garancia arra, hogy a változtatás jól sülne el.  

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Egyszer sem. 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Szilágyi Bernadett 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? "Aki ismeri a célt, az megtalálja az utat." 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Első évben a legelső vizsgám, a fizika vizsga. Két ünnep közé vettem fel a 
vizsgát, Karácsonykor szerettem volna leadni az időpontot, de mivel ünnep volt, a Neptun ezt nem tette lehetővé, így 
egy nap alatt muszáj volt átismételnem a tételeket,ami nem teljesen sikerült. Szerencsémre a 2 legkönnyebb tételt 
húztam. így jelesre vizsgáztam. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen. :) Van, akivel az első egyetemi nap óta jó viszonyt 
ápolunk.  

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Rossz dolog soha nem történhet veled, csak olyan, ami tanít!  

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha újrakezdhetném, ugyanúgy csinálnék mindent, ahogy eddig, a nehézségekkel 
együtt. (Bár az államvizsgára készülődés során, néhányszor meginog ez a gondolat.)  

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Első hetek? Az első pár hónapban is eltévedtem. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? A Medikus Kupa és a Medikus hét :) Ezeket a 
rendezvényeken éreztem azt, hogy mennyire összetartóak a Hallgatók.  

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A sejtbiológia vizsgák. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Boldog, szabad évek jutnak eszembe, 
ha visszagondolok. Nagy szabadságot kapunk, amikor egyetemre kerülünk, amit meg kell tanulnunk kezelni. Azt 
gondolom, ha ez sikerül, akkor tudunk boldogulni az élet bármely területén. 

Mindig emlékezni fogok… A szaktársaimmal, barátokkal a sok nevetésre, ahogy a Medikus Kupán szurkoltunk, a 
felejthetetlen Klinika bulikra, az átaludt előadásokra, a könyvtárban töltött kibírhatatlan délutánokra, a tesi órákra. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Takács Ildikó Márta 

 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Elméleti Tömb. Ott írtuk a legtöbb jegyzőkönyvet is. Meg ott született a legtöbb 
szórólapból készített csónak és repülő is. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Hányszor találtam egyáltalán oda egyes intézményekhez? Most 
elölről, hátulról vagy oldalról van a bejárat a terembe..? 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? Egyik legemlékezetesebb Posta professzor Csubbaka imitáló 
műszeres analitika előadása volt. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Pink Floyd: Remember a day 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Szinte az összes oktató. A legtöbbre jellemző a szakma iránti elhivatottság, 
legyen az a műszeres analitika vagy a klinikai kémia területe. Ilyen szempontból könnyebb a tudás átadása. 
Számomra ez inspiráló. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Napi 500 mg koffein. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármit is másképp csinálnál, mi lenne az? A sejtbiológiát megtanulnám olyan szintre, hogy 
átmenjek a jegymegajánlón! 

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? Személyek: a családom. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Molekuláris genetika, klinikai kémia, toxikológia 

Mindig emlékezni fogok... A specificitás és a szenzitivitás kiszámítására, továbbá a prediktív értékekre. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Tóth Sára 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Life goes on. Olyannyira motivált, hogy a bal csuklómon 
szerepel ez a szöveg tetoválásként. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Rengetegszer, az első egy hónapban térképpel a kezemben 
mentem előadásokra. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Másodévesként az egyik mikrobiológia vizsgám. Nagyon jó érzés volt kihúzni 
azt a tételt, amit a legjobban tudtam! 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A gyakorlatok meg a laza előadások meg persze a rengeteg egyetemi 
buli. 

Melyik tantárgy volt a „mumusod”? A sejtbiológia... 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Kávé, energiaital és rengeteg mekis kaja! 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Újrakezdeném, és semmit nem csinálnék másként. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen! 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Mindig volt rajtam valami, ami szerencsét hozott. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Azt, hogy tényleg megéri sokat tanulni és az egyetemi évek a legszebbek! 
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orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 

 

Török Tünde Zsuzsa 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Ma mosoly, holnap könnyek, / Ma még nehéz, holnap 
könnyebb! / Nézz az égre, a legszebb fényre, / Láss egy álmot, s harcolj érte!” 

Milyen volt az első egyetemi nap? Ma már mosolyogva emlékszem vissza az első napomra, bevallom tele voltam 
kétséggel és féltem az ismeretlentől. Minden olyan új volt, szokatlan, kissé rideg és persze senkit nem is ismertem. A 
nap végére viszont minden jobbra fordult és a kezdeti aggodalmaimnak már nem is láttam értelmét. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Számtalanszor, megszámolni sem tudnám. Akkor azt gondoltam, 
hogy sose fogom tudni megjegyezni, mikor hova kell menni órára. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Több dologhoz is nehéz volt hozzászokni, a 
középiskolához képest minden teljesen más volt. Mindennek ellenére a legnehezebb talán az volt, hogy mindent 
önállóan, teljesen egyedül kellett elintéznem, megszerveznem illetve kikutatnom, úgy, hogy akkor még ezt az egyetemi 
rendszert egyáltalán nem is láttam át. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen szereztem, úgy gondolom az itt kötött barátságaink 
örökre meg fognak maradni, még akkor is, ha az egyetem után másfelé sodor minket az élet. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Szinte minden! Ez az egyetemista életforma, az előadások, a 
gyakorlatok és természetesen a barátaim és a velük töltött szuper közös programjaink. 

Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Minden tekintetben nagyon 
eredményesnek, rengeteget tanultam és fejlődtem az évek alatt. Nagyon örülök, hogy a Debreceni Egyetem hallgatója 
lehettem! 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Rengeteget változtam, sokkal önállóbb, 
nyitottabb és magabiztosabb vagyok. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Ez a kis mottó: „Ha képes vagy megálmodni, 
képes vagy megcsinálni.” (Walt Disney) 

Van-e olyan előadás, amire szívesen emlékszel vissza? Igen van, ez egy TDM előadás volt és éppen a mostani 
témavezetőm tartotta. Akkor találkoztam vele először, nagyon szimpatikus volt, nagyon jó előadó, azon az órán szinte 
mindent megértettem, ami addig nem volt világos. Azt hiszem pontosan emiatt is kerestem fel őt, a diplomadolgozatom 
ügyében. 

Ha az elmúlt 4 év alatt bármint is másképp csinálnál, mi lenne az? Ami azt illeti, szinte csak egyetlen egy dolgon 
változtatnék, jobban kihasználnám az egyetem által nyújtotta programokat, lehetőségeket. Gondolok itt a tanulmányi 
utakra illetve a külföldi ösztöndíj programokra. 
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Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A gimnáziumban megszokott, 45 perces tanórák 
után a hosszú, másfél órás előadások jelentették a legnagyobb kihívást, amiket eleinte lehetetlennek tűnt végig 
figyelemmel kísérni.  

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A medikus kézilabda csapat edzéseire jártam, emellett sok 
közös programot szerveztünk a szoba-, és csoporttársaimmal, akikkel csütörtökönként „néha” ellátogattunk a Klinika 
Klubba is. 

Melyik egyetemi rendezvény fog a legjobban hiányozni? Az első egyetemi rendezvény, amin részt vettem, a 
gólyatábor volt, ami a mai napig felejthetetlen élmény számomra. A szemeszterek során tartott szakesteken is nagyon 
jól éreztem magam, de azt hiszem, a legeslegjobban medikus kupa és medikus hét fog hiányozni. Ezeknek a 
rendezvényeknek a hangulata felülmúlta az eddig említettekét és csak ajánlani tudom a jövendőbeli medikusoknak, 
hogy egy alkalmat se hagyjanak ki, nagyon jó! 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? A válaszom természetesen igen. A szaktársaim mellett 
nagyon sok embert volt szerencsém megismerni az egyetemen a kollégiumi élet és a kézilabda által. Valamennyiükkel 
szeretném is tartani a kapcsolatot a későbbiekben, főként azzal a négy lánnyal, akik a négy év alatt a legközelebb 
kerültek hozzám. 

Mire vagy a legbüszkébb? A jó tanulmányi eredményeimre, a helyi Tudományos Diákköri Konferencián elért 3. 
helyezésemre, és arra is, hogy az utolsó évben sikerült a női kézilabda csapattal megszereznünk a második helyet 
Medikus Kupán, ezzel Debrecenben tartva a Kupát. 

ilyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? A négy év sajnos nagyon hamar eltelt, 
viszont megannyi jó élménnyel gazdagodtam, sok emberrel megismerkedtem és sokat is tanultam. Jó érzés, hogy 
mikor a telepen sétálgatok, szinte mindig találkozok egy-két ismerőssel, akivel szóba elegyedhetek. 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? A fő motivációm, hogy a vizsgákon minél jobb jegyet kapjak, minél több tudást 
szerezzek, hogy jó szakember váljon belőlem és minél jobb pozícióra pályázhassak a diploma megszerzése után. 
Mindemellett törekszem arra, hogy maradjon időm egy kis kikapcsolódásra is. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? A legjobb dolog az egyetem alatt az volt, hogy saját magamnak 
osztottam be az időmet, ami valószínűleg a diplomaszerzés és munkába állás után nem így lesz. Talán ez fog a 
legjobban hiányozni a barátokkal szervezett közös programok, bulik, az ebéd utáni szieszta és az egyetem hangulata 
mellett. 

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Bízom benne, hogy sikerül a szakmámban elhelyezkedni és 10 év múlva 
minél magasabb beosztásba kerülni, illetve ekkor már szeretnék egy közös lakást a férjemmel. 

Mindig emlékezni fogok... A vizsgaidőszakokra, amikor mindig az utolsó pillanatban kezdtem el a tanulást és az ezzel 
járó izgalmakra, stresszre, az egyetemi programokra, bulikra és a barátokkal átélt pillanatokra, sztorikra. A vizsgák 
előtt szinte mindig 2-3 órát aludtunk a szobatársaimmal, hogy legalább egyszer át tudjuk olvasni az anyagot. Arra is 
volt példa, hogy már csak nevetgéltünk végső „elkeseredésünkben” az előadásokon, mire egyszer csak jött a 
kukásautó és tudtuk, hogy hajnali öt van. Odakint világosodott és a vizsga reggel 8-9-kor kezdődött … 

 

 


