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Társadalomtudományi Kara adott otthont a XXXIII. Országos Diákköri Konferencia (OTDK) 

Társadalomtudományi Szekciójának, melyre Karunkról els ként, gyógytornász hallgatóként 

jutottam tovább. Kíváncsian vártam, hogy mire számíthatok, hiszen szinte egyedül voltam az 

egészségügyb l a sok társadalomtudós közt. Szerencsére nem kellett sokáig várnom arra, 

hogy el adhassam vizsgálatunk eredményeit, rögtön a megnyitó után elkezd dött a tagozati 

ülésünk. Két órával és hat el adással kés bb már kicsit nyugodtabban nézhettem körül az 

Egyetem területén, már csak az eredmény miatt kellett izgulnom.  

A konferencia három napja azonban nem csak a versenyr l szólt, hanem új ismeretek 

szerzésér l és új kapcsolatok építésér l is. El bbir l az a 23 tagozat gondoskodott, amelynek 

üléseihez bárki csatlakozhatott, így jómagam is beültem néhányra. Számos érdekes témával 

találkoztam, melyek akár napjaink, akár a régmúlt id re vonatkoztak, ám mindben volt egy 

közös, még pedig, hogy a hallgatók odaadó és lelkes munkáját tükrözte. Néhány el adás 

láttán az olyan ember is kedvet kapott volna a kutatáshoz, aki nem is hallott még a TDK-ról. 

Utóbbiról, az ismerkedésr l pedig a közös ebédek, vacsorák és kulturális programok 

gondoskodtak. Egy ilyen alkalommal sikerült egy asztalhoz kerülnöm a Szervez  Bizottság 

tagjaival, akiket kíváncsian faggattam a szervezés és lebonyolítás tapasztalatairól, hiszen én is 

szervez  voltam egy másik szekcióban. Mivel k már szinte lezárták az egész eseményt, így 

tapasztalataikat átadva hasznos tanácsokkal tudtak ellátni engem.  

Összességében elmondhatom, hogy az OTDK-n eltöltött néhány nap feledhetetlen lesz 

számomra. Nemcsak azért, mert megnyertem a tagozatomat, hanem azért is, mert olyan 

irányú ismereteket szereztem, amelyekkel az OTDK nélkül soha nem találkoztam volna. 

Továbbá hiszem és remélem, hogy a személyiségemen túl az el adói készségem is 

fejl dhetett a számomra ismeretlen zs ritagok hasznos észrevételei révén. 
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