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Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Mielőtt elkezdtem volna egyetemre 
járni rengetegen hangoztatták felém, hogy az egyetemi évek lesznek a legszebb évek az életemben. Belátom, hogy 
ez valóban így van. Rengeteg mindent megtapasztaltam, melyek közül semmit sem bánok, továbbá rengeteg embert 
ismertem meg, akiknek sok mindent köszönhetek.  

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az egyetemre járás nemcsak egyetemistává, 
hanem kollégistává is tett, szóval első körben az idegen környezettel és az önállósodással kellett felvennem a harcot. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Szerencsére sikerült megismernem pár évfolyamtársam a gólyatábor által, így nem 
kellett azon aggódnom, hogy kit szólítsak meg először, vagy ki mellé üljek az első órán. Számomra a legelső nap 
tökéletesen olyan volt, mint egy rövid nyári szünet utáni első nap az iskolában, csak egy kicsit felspékelve. 

Milyen tapasztalatokra tettél szert, melyeknek a későbbiekben hasznát veszed? Főleg szakmai gyakorlatra, de 
emellett sikerült megtanulnom, hogyan kezeljem a különböző helyzeteket és hogyan kezeljek másokat. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Van pár tárgy, ami kellemes érzést kelt bennem, de mindent összevetve tanulmányaim 
során a biokémia tárgyat érzem a legsikeresebb tárgynak. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Természetesen pihenéssel vagy szórakozással. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Természetesen igen, amiért külön nagyon hálás is vagyok a 
sorsnak. 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Csupa egészséges dolgot, mint a kancsós kávé, csokoládé, 
energiaital (ha a kávé már unalmas volt), gyorsan elkészíthető ételek.  

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Nem fogtok meglepődni: az alvás. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? A tanuláson kívül egyéb szokásom nincs. Babonáim 
sincsenek, bár nehezebb vizsgák előtt azért elsütöttem pár babonához hasonlítható dolgot, melyek szerencsémre be 
is váltak. Boszorkányság! 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? A Welcome to St. Tropez című dalocska. 

Mit tanácsolnál az elsőéves önmagadnak, hogyan tud igazán Debreceni Egyetemista lenni? Őszintén szólva semmit. 
Elsőévesként voltam igazán Debreceni Egyetemista! 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Legyetek aktívak, tanuljatok, bulizzatok sokat! 
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Mire vagy a legbüszkébb? Az eljegyzésemre és hogy sikerült eljutnom az OTDK rendezvényre. 

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

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Dr. Németh Norbert 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Vőlegényemmel, akivel sokat utaztunk, kirándultunk; 
kiskutyámmal Sziszikével sétáltam, játszottam illetve táncegyüttesben néptáncoltam. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Számtalanszor 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Nem történhet velem rossz dolog, legfeljebb csak olyan, 
ami tanít. Fájjon, ha fájnia kell, akkor sem fogok összeroppanni... ugyanis ma már van bennem bátorság, és bármi 
történik velem, én felállok. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Nincs idő reggelizni és ebédelni sem. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Hemosztázis. 

Mindig emlékezni fogok… Mindig emlékezni fogok, a közös kávézásokra a csoporttársaimmal. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Máté Péter: Egyszer véget ér. 
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A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? Nagyon szeretek sportolni és utazgatni. A jelenlegi páromat az 
egyetemi éveim alatt ismertem meg. Szerencsére nagyon sok közös van bennünk, így Ő tanított meg teniszezni, 
snowboardozni és fallabda tudásom nagy részét is neki köszönhetem. Az egyetem által szervezett utaknak 
köszönhetően több lélegzetelállító helyre is eljuthattunk. Télen Franciaországban voltunk snowboardozni, tavasszal 
pedig Rómába utaztunk városnézésre. A tanulás mellett a laborban eltöltött időm egy átmenetet képez a tanulás és a 
szabadidő között, hisz egyben tanulok is, de mégis kikapcsolódom. Másodévesként már belekóstolhattam a kutatás 
rejtelmeibe, amiben azóta is tevékenykedem. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? A legnehezebb dolog talán az volt, hogy senki nem 
kért óráról órára számon, így magamnak osztottam be az időmet. Az elején ezt nagyon élveztem, mert akkor tanultam, 
amikor akartam. Viszont a vizsgaidőszak közeledtével nagyon felhalmozódtak a dolgok, könyvnyi mennyiségű 
anyagok gyűltek össze, és száz oldalakat kellett megtanulni egyik napról a másikra. Az első vizsgaidőszak után 
rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, ezért elhatároztam, hogy óráról órára fogok tanulni. Persze ez így nem ment, 
de nem hagytam, hogy annyira felgyűljenek az anyagok, így egy kicsit könnyebb volt tanulni. Másik nehézség volt 
számomra, hogy korábban egy-egy tantárgyból több jegyet is szerezhettél, így könnyebben javíthattál. Itt viszont erre 
már nincs lehetőséged, egy dobásod van, és maximum egyszer javíthatsz rajta. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Jelenleg még nem tervezem, hogy befejezem az 
egyetemi tanulmányaimat. Szeretnék MSc-n tovább tanulni és a PhD-ig nincs megállás. Már egész korán 
bekapcsolódhattam a kutatás rejtelmeibe, amit nagyon élvezek. Ha végeztem tanulmányaimmal, szeretnék egy 
teljesen önálló kutatásba kezdeni és egy kutató csoportot létrehozni, hisz annyi felfedezetlen dolog van még, amit nem 
értünk. Nőként persze szeretnék férjhez menni és családot alapítani. 

Mire vagy a legbüszkébb? Amire a legbüszkébb vagyok, hogy részt vehettem a XXXII. OTDK konferencián. Bár sajnos 
helyezést nem értem el, de rengetek tapasztalatot szereztem és hasonló érdeklődésű emberekkel ismerkedhettem 
meg. Egy hatalmas élmény volt számomra, hogy a egy kutatás csak kis szeletében vehettem ki a részem, mégis 
kiállhattam, előadhattam és a felmerülő kérdésekre válaszolhattam. Ez az élmény egy hatalmas löketett adott, hogy 
folytassam tovább és a következő OTDK-ra már sokkal tapasztaltabban térhessek vissza. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Hát persze. Ki nem? Nálunk már a beiratkozás során 
megkezdődött az ismerkedés és a barátkozás. Második év után szakosodtunk, így már kevesebb emberrel tudtuk 
tartani a kapcsolatot, de persze a legjobb barátok megmaradtak. A mai napig összejárok volt KDS társunkkal – 
Alexával -- egy jót csacsogni egy kávé mellett.  Szinte mindig beszélek a jelenleg világutazó Dórival. Az igazán életre 
szóló barátságok szerintem akkor derülnek ki, amikor már nem tudtok minidig együtt lenni, de mégis bármikor 
számíthattok egymásra. Remélem a barátok listája csak bővülni fog és a mostaniak sokáig megmaradnak. 

Ha újrakezdhetnéd, megtennéd? Ha igen, mit csinálnál másképp? Semmit nem kezdenék újra, semmit nem bántam 
meg. Örülök, hogy elkövettem a hibákat akkor, pl. egy vizsgán megbuktam, vagy éppen nem oda vettek fel ahova 
elsőnek jelentkeztem. Minden hibámból tanultam, amit később biztosan nem fogok elkövetni. A felvételit sem bánom, 
szerintem a lehető legjobb helyre kerültem. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Kitartó, céltudatos, bolondos. Kitartónak tartom magam, 
mert soha nem adtam fel semmit, mindig végig csináltam mindent, még ha közben úgy éreztem is, hogy ez nem fog 
menni. Céltudatosnak azért tartom magam, mert már rég megfogalmazódott bennem hogy mivel szeretnék foglalkozni, 
és, hogy mit szeretnék igazán elérni, ezért mindent meg fogok tenni. A komolyságot néha fel kell váltani egy kis 
lazasággal. Ha bármi bolondság kezdetét veszi, én biztosan benne vagyok, vagy lehet éppenséggel a kitalálója és 
szerencsére mindig akadnak társaim. Szerintem ez a 3 szó teljesen jól leír engem. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Az egyik legfontosabb szerintem, hogy legyetek kitartóak. Mindenki túlélte 
a vizsgaidőszakot. Minden munka meghozza a gyümölcsét. A tanulás mellett szórakozzatok, barátkozzatok, hisz a 
legnehezebb időkben csak egymásra számíthattok. Minden adott lehetőségre mondjatok igent, mert újból nem biztos, 
hogy nem ismétlődik meg. 
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Milyennek tekinted az elmúlt éveket, melyeket a Debreceni Egyetemen töltöttél? Jó érzés visszagondolni erre a 4 évre, 
mivel sok barátot, tapasztalatot és tudást is szereztem. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Úgy gondolom, hogy igen. Szerintem velük a későbbiekben 
is tartani fogom a kapcsolatot. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A családom és a barátaim szeretete és bíztatása. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? A párommal a jövőnket külföldön (pl: 
Németországban) tervezzük, ott szeretnénk családot alapítani. A tanulmányaimat szeretném tovább folytatni, mert a 
későbbiekben szívesen dolgoznék egy klinikai kutatólaboratóriumban. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Pitbull ft. Marc Anthony-Rain Over Me (gólyatábor) 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Sajnos nem tudok jól tájékozódni, ezért nagyon sokszor. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Genetika és mikrobiológia. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az idegesítő NEPTUN rendszerhez. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Leginkább itthon. 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? A közös terveink megvalósítása a párommal. 
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Mártha Lilla 

Nincs fénykép! 

Mi motivál téged a mindennapjaidban? Ha jobban belegondolok, a hitemet mondanám. Gondolataim, érzéseim, 
cselekedeteim fő mozgatórugója.  Ezért igyekszem megértéssel gondolni a múltra, bizalommal tekinteni a jövőbe és 
szeretetben élni a jelenben. 

Mindig emlékezni fogok… a csoporttársaimra. A körülöttem lévő emberekre mindig is emlékezni fogok. Értékesebbek 
bármilyen tárgyi emléknél. 

Mire vagy a legbüszkébb? A családomra, az ismerőseimre….és még sorolhatnám. De leginkább arra vagyok büszke, 
hogy magyar vagyok. Számomra oly kedves író, Wass Albert szavaival válaszolok a kérdésre: „magyarnak 
lenni….örömet is és bánatot is, büszkeséget is és erős elhatározást is egyszerre jelent.” 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? Egyetemista éveim alatt ismertem meg az Ismerős 
Arcok zenekart. Számomra a dalok mély, őszinte, tiszta, igaz dalszövegek és magával ragadó zenei háttér tökéletes 
kombinációját alkotják. A dal, amely mindenképp emlékeztetni fog az egyetemista éveimre az az Ismerős Arcok- 
Játsszuk el. 

Ha üzenhetnél a gyerekkori önmagadnak, mit üzennél? Sose veszítsd el a hitet és a reményt, így  jó úton fogsz járni. 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Két mottót emelnék ki: „Az élet sikerek és kudarcok 
kombinációja. Mindegyikre szükség van.” A másik idézet: „Az élet időnként gyorsabban fáraszt és öregít, mint ahogy 
szeretnénk. Nézd a világot gyermekszemmel és meglátod, fiatalos életkedved visszatér.” 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Az otthontól, a családomtól való távollét jelentett 
számomra kezdeti nehézségeket. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A kávé, energiaital nem adott energiát. Ahogy a 
mindennapjaimban, úgy a vizsgákra való felkészülésben is az Istenbe vetett hitem segített. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Nehéz lenne kiemelnem akár egyet is, így a kérdésre válaszolva két tantárgyat kívánok 
megnevezni: biokémia és élettan. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Becsületes, őszinte, megértő. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Tanulmányaim befejezését követően itthon, 
Magyarországon képzelem el a jövőmet, beleértve a családalapítást és a munkavállalást. Szeretném az orosz nyelvet 
megismerni, tanulni, hiszen régóta érdeklődéssel tekintek az orosz nyelv felé. Továbbá nagyon szeretnék utazni, 
megismerni más embereket, kultúrákat. 
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Nagy Flóra 

 

Milyen volt az első egyetemi nap? Izgalmas volt felfedezni az Egyetem területét, a nagy előadókat, megismerkedni a 
csoporttársakkal. Kicsit ijesztő a változás miatt, de egyben nagyszerű is volt. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Számtalanszor eltévedtünk a csoporttársakkal, szándékosan 
hamarabb mentünk reggelente, hogy biztosan beérjünk az előadásokra.  A beiratkozáskor kaptunk egy Klinika 
térképet, melyet előszeretettel használtunk az első pár héten. 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Úgy érzem magabiztosabb, önállóbb lettem, 
rengeteg új információt szereztem, kicsit másképp tekintek a dolgokra, mint korábban. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Szokatlanok voltak a két – vagy akár több – órás 
előadások, a szinte minden második estét betáblázó órarendek, és hogy egyre több felelősséggel jár egyetemi 
hallgatónak lenni.  

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? A beiratkozás napján, teljesen véletlenül egy helyre ültünk le 
Papp Andreával és Király Nikolettel, akikkel a négy év alatt egymást támogatva meneteltünk végig. Szakosodás után 
lett teljes a csapatunk Laczikó Dorottyával kiegészülve. Örülök, hogy ilyen emberekkel ismerkedhettem meg ebben az 
új környezetben és úgy gondolom, hogy ezek életre szóló barátságok.  

Vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A párom, a családom és a barátok mindig 
támogattak, segítettek. Jól esett osztozni a terheken a csoporttársakkal, Andival, Nikivel, Dórival és persze a kávé is 
nagyban hozzájárult a sikeres felkészülésekhez. :D  

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? A Kowalsky meg a Vegától az Ennyi csak c. dal. 
„…Ez is csak egy nap nem a világ vége, / a kedvedet ne törje meg! / Lenyeled keresztbe, holnap vége, / új nap indul, 
vége lesz. /  
 Ennyi csak, mert ennyi ez…” 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az Egyetem elvégzése után? A Bsc diploma után szeretném a Molekuláris 
biológia Msc-t, majd pedig a Phd-t is elvégezni. Hogy azután merre? Addig még kitalálom…  

Melyik oktatód inspirált a legjobban? Tóth Réka tanárnő óráit nagyon élveztem, úgy érzem rengeteget tanultam tőle. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Tóth Réka tanárnő tantárgyai, azaz a Biokémia I. és II, érdekeltek a legjobban. De a 
molekuláris biológia, a mikrobiológia és immunológia előadásokat is nagyon szerettem. 

Melyik az a nap vagy vizsga, amit soha nem ismételnél meg? A Fizkém vizsga. Rendkívül sokat kellett rá tanulni és 
maga az anyag is elég nehéz volt. 
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Nagy Gabriella 

 

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Mindenképpen szeretnék továbbtanulni, majd egy jó munkahelyre 
elhelyezkedni. De mivel családcentrikus vagyok, 10 év múlva családanyaként képzelem el magam, súlyfelesleg, és 
ránc nélkül! 

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? Nem tudnék csak egy 
személyt kiemelni. Nekem a családom adta a legtöbb segítséget, és támogatást. Nagyszerű emberek, akiknek 
önzetlenségét soha nem fogom tudni meghálálni!!!  

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Nagyon-nagyon sokszor. Így gyakran el is késtünk az órákról. De 
szerencsére az oktatók megértőek voltak velünk. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? Egy különleges program a szerelmemmel, vagy 
pizza, kávé, mozi a legjobb barátokkal csodákra volt képes!!  

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Alapvetően sem babonás, sem a megszokások rabja 
nem vagyok. De egy adott vizsgaidőszakban soha nem vettem fel azt az inget még egyszer, amiben az "A" vizsgám 
nem sikerült!  

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen szereztem. A világ legjobb barátai az enyémek. Őszinte 
emberek!  

Mire vagy a legbüszkébb? A szigorlatok sikeres teljesítésére, és a TDK konferenciára, és arra, hogy soha nem adtam 
fel!! 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Ne vegyenek semmit félvállról, és legyenek kitartóak. Ha elestek, álljanak 
fel, rázzák meg magunkat, és menjenek tovább. Soha ne adják fel a kitűzött célt.  

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Kevés 3 szóval jellemezni magam, de ami biztos: kitartó, 
őszinte és humoros! 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? Fordítsd az arcod a nap felé, és minden árnyék mögéd 
kerül. 
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Papp Andrea 

 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Ahhoz volt a legnehezebb hozzászoknom, hogy 
nem mehettem haza mindennap, a hétvégék kétszer olyan gyorsan teltek, mint amikor még gimis voltam, és hogy 
most már teljesen önállónak kellett lennem.  

Mire vagy a legbüszkébb? Arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült megírnom a pályamunkám, illetve, hogy részt 
vettem egy TDK konferencián.  

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Megcsináljuk!!!!” 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Természetesen szereztem. Nagy Flórát, Király Nikolettet és 
Laczikó Dorottyát, akik mellé véletlenül ültem le beíratkozáskor… A Sors keze.  

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Kávé, kávé, csoki, kávé és még egy kis kávé.  Valamint a tudat, 
hogy mások is szenvednek. 

Melyik dal jut eszedbe, ha az egyetemista éveidre visszagondolsz? A Punnay Massif Élvezd című száma. Ez nagyon 
sokszor vígasztal meg, amikor éppen elkeseredtem valami miatt, illetve ez az együttes kapcsolódik a Flórával átélt 
legemlékezetesebb bulijainkhoz is. 

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? Elsősorban a családomat 
kell megemlítenem, akik mindig lelki támaszt nyújtottak, még akkor is mikor már mindent kilátástalannak éreztem. 
Rajtuk kívül Nagy Flóra volt, akihez mindig fordulhattam egy kis lelkizéssel, egy buli gondolatával, vagy csak 
egyszerűen egy kávézós-beszélgetős délután ötletével. 

Mi fog hiányozni a diploma megszerzése után? Valószínűleg az, hogy nem fogunk órákra járni, már nem lesznek 
előadások közti szünetek mikor kiültünk a napra beszélgetni. De valószínűleg a bulik és a sok nevetgélés is hiányozni 
fog. 

Milyen tapasztalatokra tettél szert, melyeknek a későbbiekben hasznát veszed? Válasz: Megtanultam, hogy az életben 
hiába van sok barátunk, segítségünk, mégis elsősorban saját magunkra számíthatunk. 

Mit üzennél végzősként az elsőéveseknek? Tanuljatok folyamatosan, de közben ne felejtsétek el, hogy most vagytok 
fiatalok, használjátok ki! Meg kell találnotok az egyensúlyt a tanulás, buli, barátok és család között, ami ugyan nehéz, 
de ha sikerül, nagyon boldogan fogtok visszaemlékezni egyetemi éveitekre. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció 

 

Szabó Brigitta 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? „Ne félj a vihartól, hanem tanulj meg táncolni az 
esőben!” 

Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Nem szeretek előre tervezni, de ha meg kellene mondani, hogy képzelem el 
magam 10 év múlva, akkor azt válaszolnám, hogy remélem, hogy hozzá tudok járulni az orvostudomány fejlődéséhez. 

Mihez volt a legnehezebb hozzászokni, amikor egyetemista lettél? Ahhoz, hogy a gimnázium után nem szükséges 
minden egyes napra felkészülni, hanem csak a vizsgákon kell teljesíteni a követelményeket. Ez csak annyiban volt 
rossz, hogy a két ZH között hajlandó voltam ellustulni. 

Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnagyobb sikerélményed? Az, hogy a TDK előadásomon meg tudtam szólalni, és 
elmondtam mindent, amit terveztem. 

Gyakorlataid során mi volt a legviccesebb vagy legmeghatározóbb szituáció? A legviccesebb az volt, hogy egyszer 
ELISA során a szubsztráthoz elfelejtettem hozzámérni a H2O2-ot, és csodálkoztam, hogy nem történik színreakció. A 
legmeghatározóbb pedig az volt, amikor először hagyott engem egyedül a témavezetőm a laborban. 

Melyik oktatód inspirált a legjobban? A témavezetőm, aki nagyon sokat segített a laboratóriumi munkámban, valamint 
többek között megtanított arra, hogy hogyan építsek fel egy kísérletsorozatot. 

Ha 3 szóval kellene jellemezned magad, mik lennének azok? Három szóban elmondható rólam, hogy makacs, 
segítőkész és visszahúzódó vagyok. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? Egy közepesre sikerült ZH után elmentünk javítani, és úgy jöttünk ki a 
vizsgáról, hogy valószínűleg lerontottuk a jegyüket. Majd hazaérve nem mertük elolvasni az eredményről szóló Neptun 
üzenetet, amiből kiderült volna, hogy ötöst kaptunk.  

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Az alapképzés után szeretném elvégezni a 
mesterképzést is, valamint szeretnék külföldön gyakorlatot szerezni, végül pedig jöhetne a doktori cím. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Az igazat megvallva egyszer sem. 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció 

 

Székely Tímea 

 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben?  Mindig mosolyogj, és soha ne add fel, még akkor se, ha 
minden ellened fordul. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Különleges, laza ismerkedős nap volt. Aznap éreztem igazán, hogy egyetemista 
lettem. 

Milyen terveket szeretnél megvalósítani az egyetem elvégzése után? Jövőbeli terveim között szerepel a Molekuláris 
Biológia mesterképzés elvégzése, majd ezt követően munkahely keresése ( akár külföldön is ), valamint a 
családalapítás. 

Mennyit és miben változtál az egyetemi évek alatt? Sokat változtam az egyetemi évek alatt. Komolyabb, 
magabiztosabb és nyíltabb lettem. Számomra megváltozott a dolgok értékrendje, felnőttem. 

A vizsgákra való készülés során neked mi adta a legtöbb energiát? A családom támogatása, illetve az a tudat, hogyha 
végzek a vizsgákkal szabadon élvezhetem a nyarat és a szünetet. 

Hol szerettél a leginkább tanulni? Otthon, csendes, nyugodt környezetben és kint a szabadban. 

Melyik volt a legszerencsésebb vizsgád? A fizikai kémia vizsga, ahol tíz megtanult tételből kihúztam a nyolcadikat. 
/Összesen 23 tétel volt/ 

Mit tartalmazott a vizsgaidőszaki túlélőcsomagod? Kakaó, tea ( néha kávé), gyümölcsök és rengeteg édesség- főleg 
csokoládé. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Körülbelül 3-4 alkalommal, de viszonylag hamar felfedeztem a 
környéket. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? Általános patológia és patobiokémia 

Melyik tantárgy volt a „mumusod”? Mikrobiológia 

 

 

 

 

 



Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció 

 

Tóth Andrea 

Nincs fénykép! 

Melyik az a mottó vagy idézet, ami motivált a nehéz időkben? A nehezebb időkben a jövőbeli céljaim elérésére 
gondoltam, ez adott plusz erőt. 

Milyen volt az első egyetemi nap? Az első napon alig találtam az első előadás helyszínére, telefonos segítséget kellett 
kérnem egy ismerősömtől, de jó volt új arcokat megismerni. 

Az első hetekben hányszor tévedtél el a Klinikán? Szerencsére egyszer sem tévedtem el a beiratkozáskor kapott 
térképnek köszönhetően.Sokat segített, hogy összetartottunk néhányan és egy mindenki által ismert helyen 
találkoztunk és együtt indultunk útnak (pl. egy gyakorlat helyszínére). 

Mennyiben tartod magad másnak, mint amikor bekerültél az egyetemre? Úgy vélem az elmúlt 4 évben sokkal 
komolyabb és érettebb, valamint felelősségteljesebb lettem, más szemmel látom a világot. 

Szereztél életre szóló barátokat az egyetemi éveid alatt? Igen szereztem jó néhány barátot, azonban, hogy életre 
szóló-e még nehéz megmondani, hiszen ki tudja merre sodor minket az élet. 

Milyen vizsgázással kapcsolatos szokásaid, babonáid vannak? Nagyon fontos a rendszeres étkezés, legalábbis 
számomra, ha nem ettem bizonyos időközönként, akkor képtelen voltam tanulni, valamint néhány óránként kell egy kis 
kikapcsolódás: séta a friss levegőn, megnézni egy filmet, vagy egy epizódot a kedvenc sorozatból.Mindig az aktuális 
vizsgára  készültem, azonban a vizsgák beosztását véleményem szerint úgy érdemes megválasztani, hogy a 
legkönnyebb vizsga maradjon legutoljára. Könnyebben vesszük az akadályokat, ha a nehezebb vizsgákat korábban 
teljesítjük. 

Melyik tantárgy volt a ,,mumusod''? A számomra legkevésbé kedvelt tantárgy az áramlási citometria volt. 

A tanulás mellett mivel töltötted az egyetemi éveidet? A tanulás mellett klarinétoztam, lovagoltam, barátokkal 
találkoztunk és egy kellemes helyen kikapcsolódtunk. 

Ki az a személy, aki a legtöbb segítséget és támogatást nyújtotta neked az elmúlt években? Leginkább a szüleim 
támogattak, buzdítottak,drukkoltak egy nehéz vizsga előtt. 

 


