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Témaválasztásom és a kutatómunka lebonyolítása során, konzulenseim útmutatásával már 

tudatosan arra készültem, hogy olyan minőségű munkát adjak ki a kezem alól, amellyel büszkén 

kiállhatok a Tudományos Diákköri Konferencia bizottsága és résztvevő hallgatói elé. A végzős 

év tavaszra rendkívül felgyorsult, egymást érték a határidők, így a kutatás befejezése után szinte 

egyből lehetett jelentkezni a TDK-ra, amelyet meg is tettem az erre kifejlesztett, rendkívül 

igényesen és logikusan megszerkesztett honlapon, illetve leadtam jelentkezésemet az Intézet 

felé is. 

Az ezt követő hetek PowerPoint diák szerkesztésével, csinosítgatásával telt, hiszen amíg a 

szakdolgozat egy nagyobb terjedelmű, olvasmányos mű, addig a prezentációnak érdekesnek, 

informatívnak és lényegre törőnek kell lennie, ezt pedig rengeteg utómunkával, simításokkal 

lehet elérni. Utólag visszagondolva elmondhatom, hogy nagyon élveztem a munka ezen részét 

is, jó érzés látni, hogy a kutatás, amellyel rengeteg munkája volt az embernek, vizuálisan is 

életre kel, testet ölt a diasorokban. A felkészülés legizgalmasabb része az volt, amikor 

nekiálltam hangosan elpróbálni az előadásomat és minden egyes alkalommal azon izgultam, 

hogy beleférjek a 10 percbe. Akik esetleg ezen aggódnának, számukra jó hírem van: minél 

többször elgyakorolja az ember, annál inkább összeszedetten, folyékonyan tudja mondani és 

ezáltal az idejét is stabilan tudja tartani. Az én esetemben egy idő után már nem csak én, hanem 

a párom, a szüleim, a barátnőim és a kiskutyám is fejből tudták az előadásom szövegét, volt, 

hogy azon kaptam magamat, hogy mantraként ezt motyogom magamban, annyira a fejembe 

ivódott a szöveg. 

Külön örömmel töltött el, hogy idén újra, személyes részvétellel volt megrendezve a 

Konferencia, így már izgatottan vártam, hogy Szombathelyre érjünk, elfoglaljuk a helyszínt és 

elkezdődjön az első nap. A megérkezést követően gyors és szervezett regisztrációban volt 

részünk, ahol mindenki, szekciójától függően kapott ajándékba egy MESZK-es táskát, tollat, 

jegyzettömböt és persze az absztrakt kötetet, illetve a résztvevőknek járó, saját névvel ellátott 

kártyát. 

A nyitóbeszédekkel egybekötött műsort követően kezdetüket vették a szekcióülések. Mivel az 

én szekcióm délután kezdődött, így volt időm kényelmesen megebédelni a helyszínen, 

beszélgetni a szaktársakkal és az oktatóinkkal. 

Végül elérkezett az idő, a bizottság elnöke a mi szekcióülésünket is megnyitotta. Én sorrendben 

a második előadó voltam, így nem sokáig kellett izgulnom. Az előadásomból nem sokra 

emlékszem, arra viszont tisztán, hogy a sok gyakorlásnak hála nagyon gördülékenyen tudtam 

mondani a szöveget, nem hadartam, nem kapkodtam, tényleg jól esett mosolyogni az ott 

levőknek és végre előadni a munkámat, amivel annyit dolgoztam. A vitát követően elégedetten 

foglaltam helyet, mert tudtam, hogy teljesítettem azt, amit kitűztem magamnak célul és hogy  



 

  

eredménytől, helyezéstől függően már akkor is abszolút nyertes voltam, hiszen rengeteg 

tapasztalattal, élménnyel gazdagodtam. 

A szekciótársak nagyon színvonalas előadása után pár órás szabad program következett, amit 

arra használtunk fel, hogy felkészüljünk az esti gálavacsorára. Időben érkeztünk, így tudtunk 

szaktársainknak is helyet foglalni, majd rövidesen megkezdődött a műsor, illetve neki lehetett 

látni a vacsorának. Rendkívül jó hangulatú, barátságos rendezvény volt, mindenki jól érezte 

magát. 

Másnap délelőtt, a reggelit követően lehetőségünk volt még két nagyon érdekes előadást 

meghallgatni, majd ezután következett az eredményhirdetés, amelyet a szervezők nagyon 

hozzáértő módon lebonyolítottak, különös tekintettel arra a tényre, hogy ezen a Konferencián 

volt eddig a legtöbb résztvevő előadó. 

A Konferencia megszervezése rendkívül sok munkát és odafigyelést igényelt, előadó 

hallgatóként elmondhatom, hogy egy nagyon profi rendezvényen vehettünk részt hallgató 

társaimmal, amelyet ezúton is nagyon köszönünk! 

A jövő TDK hallgatóinak pedig azt tanácsolom, hogy mindenképp vágjanak bele, itt tényleg 

igaz a mondás: „itt mindenki győztes”. 

Dózsa-Juhász Olívia, gyógytornász BSc IV. évfolyam 
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