
Interjú a Közösségszervezés BA szakos gólyákkal

Az  ELTE  Savaria  Egyetemi  Központ  Hallgatói  Önkormányzata  ebben  a  tanévben  is
megrendezte a már hagyománnyá vált, az elsőévesek egyetemi élettel való megismerkedését
szolgáló  Orientációs  napokat,  szeptember  elseje  és  negyedike  között.  Idén  az  Orientációs
napok Harry Potter tematikára épültek, így az sem meglepő, hogy a csoportok elnevezései is
tükrözték a kultikus filmek világát, az elsőéves hallgatók ezáltal a Főnixek, a Hippogriffek, a
Sárkányok,  a  Baziliszkuszok,  a  Thesztrállok,  vagy  a  Tündérmanók  csapatok  tagjaiként
vehettek részt az öt napos eseményen. 

A  narancssárga  Sárkányok  közé  kerültek  be  a  Pedagógiai  és  Pszichológiai  Intézet
Közösségszervezés  szakos  hallgatói,  velük  volt  szerencsénk  egy  rövid  interjút  készíteni.
Szóba került,  többek között,  hogy miért  erre a képzésre esett  a választásuk, ezen felül  az
Orientációs napokról, valamint az előttük álló időszakról is beszélgettünk.

Az  első  kérdésünk  az  volt  a  Gólyákhoz,  hogy  miért  pont  a  szombathelyi
Közösségszervezés BA szakot választották, amikor a továbbtanulásukról döntöttek?

„Szombathelyen  jártam  gimnáziumba,  ezért  választottam  Szombathelyt,  főleg  azért
jelentkeztem erre a képzésre, mert érdekel a szak, és nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni
a jövőben”- mesélte Míra. 

„A  város  miatt  választottam,  mert  nagyon  sok  barátom  van  itt,  eddig  is  ide  jártam
gimnáziumba,  nagyon  szeretem  a  várost  és  nem  szívesen  mentem  volna  el  máshová.” –
válaszolta Bori.

Mónika  tulajdonképpen  ugyan  ezért  választotta,  „… Bár  én  Kőszegen  tanultam  12  évig,
mégis úgy gondolom egyszerűbb lesz így a bejárás, mint egy másik intézménybe, mert nagyon
nem  szerettem  volna  kollégiumba  költözni.  Ezen  felül  a  szakleírások  közül  ez  tetszett  a
legjobban.” 



A héten már Szombathelyen töltöttetek egy kis időt, és ahogy az előbb említettétek is
nem idegen számotokra a város, milyen benyomások fogalmazódtak meg bennetek a várossal
kapcsolatban?

„Szeretem  Szombathelyt,  mert  egy  kis  város,  minden  közel  van,  és  minden  egyszerűen
megközelíthető”- mondta Míra. 

Bori szerint: „A héten, olyan helyen is jártam, ahol eddig nem, szóval meg van ez az új érzés,
hiszen  teljesen  más emberekkel  vagyok itt,  ezáltal  is  egy  kicsit  más szemszögből  látom a
várost, mint eddig.” 

„Csatlakozom Borihoz, azonban nekem ez az új érzés talán jobban meg van, mert mivel eddig
Kőszegen tanultam, bár nincs messze a két város, de ennyire mélyen még nem voltam jártas
Szombathelyen,  de  az  elmúlt  pár  napban  szinte  egy  teljesen  új  várost  ismeretem  meg.”-
mesélte Mónika.

Mennyire volt lehetőségetek megismerni az egyetemet? 

Míra szerint: „Bár kevés időt töltöttünk az épületben, ennek ellenére is sikerült megismerni a
járást az egyetemen, és remélhetőleg könnyebben tudok majd eligazodni.”

Bori elmondása szerint korábban még csak két bál alkalmával járt az egyetemen, mégis úgy
érzi, elég jól eligazodik majd az épületekben. 

„Én még szinte nem is jártam az egyetemen, mert tavaly a pandémiás helyzet miatt a nyílt nap
is csak online formában volt megtartva, és nem volt lehetőségünk bejutni az épületbe, ezért
nekem  egy  kicsit  még  bonyolult  az  eligazodás,  de  remélem,  hamar  belejövök.” –  felelte
Mónika.

Tudtommal  a  Ti  csoportotokba  kerültek  a  Közösségszervezés  BA  szakos  gólyák,
sikerült a szaktársaiddal megismerkedni?

„A vírus helyzet miatt sokan nem tudtak részt venni az Orientációs napokon, ezért összesen
hárman kerültünk  egy  csoportba a szakról,  szerencsére  könnyen szót  értünk,  a  szorgalmi
időszak kezdetével végre személyesen találkozhatunk a többi szaktársunkkal is. Azonban Ők
sem  teljesen  ismeretlenek,  hiszen  létrehoztunk  egy  online  csoportot,  ahol  kicsit  már
megismerhettük egymást. Szerintem hamar egy összetartó közösséget tudunk majd építeni, és
az  alacsony  létszámnak  köszönhetően  egy  családias  légkört  tudunk  majd  kialakítani  az
évfolyamon. Már izgatottan várom a szorgalmi időszak kezdetét”- mesélte Míra.

„A szaktársaink közül páran azt mondták, hogy még dolgozniuk kell, ezért nem tudtak eljönni
az Orientációs napokra, és velük annyira még nem sikerült megismerkedni, de akik el tudtak
jönni, velük nagyon jóban lettünk.” – mondta Bori.

Mónika szerint:  „Pár emberrel sikerült összekovácsolódni, jellemzően nem csak a szakról,
hanem az  egész  karra vonatkozóan.  Ezen felül  a  csapattársainkkal  is  sikerült  nagyon jó,
összetartó közösséget kiépíteni, és szerintem ez egy nagyon pozitív dolog.” 



Ahogy azt már fentebb említettük, az Orientációs napokon csapatokban rendeződve
vesztek részt a programokon, szerintetek sikerült egy összetartó csapatot alkotnotok?

„Már  az  Orientációs  napok  előtt  sikerült  megismerkedni  a  csapattársaimmal,  mert  a
pásztorok segítségével létrejött egy messenger- csoport, ahol a csapat tagjai megismerkedtek
egymással, így könnyebben össze tudtunk rázódni. Mindenki nyitottan áll a programokhoz,
aktívan kivesszük a részünket a feladatokból, és jól érezzük magunkat egymás társaságában.”-
válaszolta Míra.

Bori szerint: „Nagyon összetartó csapat jött létre, mindenki jóban van mindenkivel, kedvesek
vagyunk egymással, és nagyon jó a hangulat!”

„Egyet értek Borival, emellett azt is kiemelném, hogy a pásztorok nagyon igyekeznek abban,
hogy összekovácsolják a csapatot és ez meg is látszik!”- mesélte Mónika.

Ha csak egy programot emelhetnétek ki az elmúlt napokról mi lenne az és miért? 

„Nekem  a  közös  indulók  tetszettek  a  legjobban,  mert  ezeket  együtt  írtuk,  és  nagyon
hangulatos, amikor az utcán sétálva elkezdjük őket közösen skandálni. Ezen felül volt  egy
játék, amiben különböző állomásokon kellett feladatokat teljesíteni, ebben a játékban például
a Just-Dance feladat tettszett a legjobban.” – felelte Míra.

„Én sem programot emelnék ki,  én is a közösen írt  indulónkat  említeném meg, szerintem
nagyon  összekovácsolta  a  csapatot,  viszont  a  programok  közül  az  óriás  Jenga  tetszett  a
legjobban.” – mondta Bori.



Mónika szerint:  „Mind az öt nap nagyon jó volt,  érezhető volt,  hogy a szervezők nagyon
kitettek magukért, a feladatok úgy lettek kitalálva, hogy a csapatok résztvevői minél jobban
megismerhessék egymást, és más csapatokkal is volt lehetőség esténként időt tölteni. Szóval
úgy gondolom, hogy nem egy konkrét program az, ami a legemlékezetesebb az Orientációs
napokkal kapcsolatban, hanem azok az érzések, amiket átadott. Sokat jelent számomra, hogy
alig  egy  hét  alatt  már  úgy  érzem,  hogy  egy  közösség  tagja  vagyok.  Szerintem  ez  a
legemlékezetesebb.”

Mit vártok az előttetek álló egyetemi évektől?

Míra azt válaszolta, hogy „Nagyon érdekelnek a felvett tárgyak, és bízok benne, hogy tetszeni
fognak, valamint, hogy hasznos, a gyakorlatban is használható ismeretekre tehetek szert.”

„Természetesen sok tanulást, de azért az egyetemi élettel vele járó bulikat is nagyon várom,
valamint sok új ismerőst, barátot.”- válaszolta Bori.

„Én a fent említettek mellett piacképes tudást. Ez szerintem meg is fog valósulni, hiszen azt
olvastam, hogy a képzés nagyon gyakorlat- orientált, kíváncsian várom, hogyan fog alakulni
ez a dolog.”- mesélte Mónika.

Mit  gondoltok,  az  elkövetkezendő  időben  mi  jelenti  majd  a  legnagyobb  kihívás
számotokra?

Míra szerint: „A legnagyobb kihívást a vizsgaidőszak fogja jelenteni, hiszen eddig nem voltak
sorozatban vizsgáink, azonban az online oktatásnak sem örülnék, mert az is nagyon szokatlan
és megterhelő lenne számomra.”

„Nekem elsősorban  az  egyetemen  való  eligazodás,  de  igyekszem majd  belerázódni  az  új
rendszerbe.”- meséli Bori.



„Én  is  ezt  gondolom  nehézségnek,  de  ha  kicsit  messzebbre  megyek  az  időben,  az  első
vizsgaidőszak is sok nehézséget rejtegethet. Nagy kihívás lesz főleg amiatt, amit Borbála is
mondott, plusz hozzá adódik a vizsgák nehézsége, szerintem a kettő együtt nagyon húzós lesz.
Főleg  ha  ismét  bevezetik  az  online  oktatást,  attól  nagyon  tartunk.”-taglalta  véleményét
Mónika.

A szabadidőt tekintve, milyen programokon, eseményeken vennétek részt szívesen? 

„Részt vettünk az Orientációs napokon egy önvédelmi tájékoztatón, ami nagyon megtetszett,
azon gondolkozom, hogy szívesen csatlakoznék.”- mesélte Míra.

Borbála  azt  válaszolta,  hogy:  „Hallottuk,  hogy  van az  egyetemen  konditerem,  ez  nagyon
felkeltette  az  érdeklődésemet,  emellett  igazából  bármi  érdekel,  ahol  új  embereket  lehet
megismerni.”

„Amit  különösen  várok,  az  a  gólyabál,  de  természetesen  ezen  kívül  is  bármi  érdekel,  a
szakmai  eseményekkel  kapcsolatban  is  nyitottak  vagyunk,  de  még  nem ismerjük  őket.” –
mondta Mónika.

Az interjú alkalmával a Gólyák többször is kiemelték, hogy már nagyon izgatottan várják a
szorgalmi időszak kezdetét,  kíváncsiak a tantárgyaikra és természetesen az oktatókra is. Jó
volt hallani, hogy minden várakozásukat felülmúlták az Orientációs napok, és sikerült akár
életre szóló ismeretségeket kötniük!

Kívánjuk az első éves hallgatóknak, hogy érezzék jól magukat az előttük álló években, és
találják meg a hivatásukat ebben a szakmában. 
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