Intejú az Eötvös Kollégium első „hídas” tagjaival

1. Hol hallottál először a Híd Táborról? Ki bátorított a jelentkezésnél?
Csibor László: A felvi.hu-n olvastam a táborról. Szüleimmel beszéltem meg a
jelentkezést és a volt iskolám – a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium – tanárai is
támogatták jelentkezésemet.
Lorencz Péter: A HÍD Táborról az interneten, a Sulinet honlapján hallottam először.
Igazából nem bátorított senki, önszántamból jelentkeztem.
Pogácsás Réka: A táborról interneten szereztem tudomást, a családon kívül
föcitanárom bátorított és segített
Benke Tímea: A felvi.hu kezdőlapján láttam meg, és a családom bátorított.
Ladjánszki Bálint: A felvi.hu-n megjelent pályázati felhívásból szereztem tudomást a
Híd Ösztöndíjról és a Táborról. A jelentkezésnél a gimnáziumi tanáraim és a
családtagok is támogattak.
Farkas József: A Híd Táborról a www.felvi.hu-n találkoztam először. Jelentkezéshez
nem kellett bátorítás, én döntöttem így. :)
Molnár Géza Bence: A felvi.hu-tól kaptam hírlevelet emailben, és abban volt erről
szó. Bajnóczi Évi bátorított.
Mellik Eszter: A felvi.hu-n olvastam, és gondoltam, egy próbát megér a dolog.
2. Miért adtad be a jelentkezésed a táborba? Milyen ambícióid voltak ezzel
kapcsolatban?
László: .Az Eötvös Kollégiumról csupa jó dolgot hallottam. Szeretek nagyobb
közösségben élni, és az is a jelentkezés mellett szólt, hogy a belvárosban található a
kollégium.
Péter: Mindenképp Szegedre akartam jönni egyetemre. A tábor és az egyetem
lehetőségei felkeltették érdeklődésemet.
Réka: Azért adtam be, mert ugyan nem igazán hittem benne, láttam némi reális esélyt
a bekerülésre. Első cél azonban csak annyi volt, hogy a táborba eljussak.
Tímea: Úgy gondoltam, ha felvételt nyerek, bekerülhetek egy olyan közösségbe, ahol
hasonlóan céltudatos emberekkel élhetek együtt.
Bálint: Egyrészt nekem ez a pályázati lehetőség segített végleg eldönteni, hogy
Szegeden fogok továbbtanulni. Másrészt ez a lehetőség tényleg kihagyhatatlannak
látszott, a Szegeden való továbbtanulás és a szakmai fejlődés megalapozását jelentette
és jelenti.

József: Mivel csak a Szegedi Tudományegyetemre adtam be a felvételi
jelentkezésemet, és még nem voltak ötleteim, hogy melyik kollégiumban lakjak, így
ez a tábor nagyon ígéretesnek hangzott. Valamint Szegedet így lehetőségem volt
megismerni, aminek nagyon örülök, hiszen így nem az első héten kellett kitalálnom,
hogy mi merre.
Géza Bence: Csak jó dolgokat hallottam a koliról, amely egyébként közel is van a
TTiK épületeihez... Minden téren a legideálisabb számomra. Elég nagy tervekkel
érkeztem az egyetemre, és ehhez az is hozzátartozott, hogy én eötvösös (=elit?) kolis
legyek. Szeretnék jól tanulni, és ehhez a koli biztosít sok mindent (főleg a csöndes
tanulás lehetőségére, vagy például a kémiaműhelyre gondolok itt.)
Eszter: Az ösztöndíj vonzott a legjobban, ami nagyon megkönnyítette volna a
dolgomat.
3. Visszaemlékezve, mit élveztél legjobban az eltöltött egy hét alatt?
László: Megismertem Szeged városát. Meglátogattuk a város nevezetességeit. Új
embereket ismerhettem meg ,akiknek az érdeklődési köre különböző volt.
Megnyugtató volt a ligetben eltöltött kellemes délután.
Péter: Legjobban a táborban a programok sokszínűsége tetszett, a kulturális részek és
a szórakozás is.
Réka: A városismereti versenyt, a Reök-palotát, a parkot, és a közös estéket
kedveltem leginkább.
Tímea: A jó társaságot, az együtt eltöltött időt.
Bálint: A programok közül a városismereti verseny, a Ligetben töltött délután és az
egyetemi körbevezetés tetszett legjobban. A tábort magát nézve, a legjobb dolog, hogy
minden résztvevő nagyon közvetlen volt, és hogy a szervezők mindig összegyűjtötték
a társaságot, így jó volt a közösségteremtés.
József: A városismereti vetélkedőt élveztem leginkább, jó volt "turista módjára"
körbejárni Szegedet :)
Géza Bence: A rengeteg programot, amik egész jól lettek összeválogatva. Ha ki
kellene emelni, akkor talán a Dóm, a víztorony, a Móra múzeum; ebben talán az is
közrejátszott,hogy Rékával jártuk körbe [nevet – a szerk.]. Szintén, bár más okból, a
közös kocsmatúrák estje, és igen... és a pinpong és a csocsó, az nagyon jo volt...
Eszter: A közösséget. Nagyon jó társaság alakult ki és nagyon jól éreztem magam.
Tetszettek a különböző programok mint például a vetélkedő.
4. Mi tetszett a legkevésbé?
László: Nekem minden tetszett.
Péter: A megyei könyvtáros bemutató nem sikerült a legizgalmasabbra.

Réka: Az, hogy időnként szakonként voltunk szétválasztva.
Tímea: Kicsit hosszú volt – komolyabb szünet nélkül – a bemutatkozás.
Bálint: Erre már a tábor utolsó napján sem tudtam válaszolni igazán, most, több hónap
után még kevésbé megy.
József: A többiek „lelkesedése” a Sudoku versennyel kapcsolatban. Nyilván sokan
nem reál beállítottságúak.
Géza Bence: A lovazás. Jó lett volna talán, ha kicsit később (például a harmadik
napon) megyünk. Így sajnos nem volt túl nagy a csapatszellem.
Eszter: Az elején a lovaskocsikázás kicsit unalmas volt.
5. Mi volt a tábor legnagyobb hozadéka?
László: Megismertem az egyetemet, mivel a tábor vezetői bemutatták a épületeket, a
termeket. Hasznos információkat kaptam tőlük, amelyek nagy segítségemre voltak az
első hetekben.
Péter: Mindenképp az ott szerzett barátságok és ismeretségek.
Réka: Természetesen a kollégiumba kerülés, és az azóta is tartó támogatások,
segítségek. Új kapcsolatok alakulásai.
Tímea: Az ismeretségek és a város megismerése.
Bálint: Nagyon sok szempontból hasznos volt. Egyrészt megkönnyítette az egyetem
elkezdését, megismertem például a várost, az egyetemet, a TIK használatát. Másrészt
sok ismeretségre tettem szert, a táborlakók és a szervezők körében.
József: Az új ismeretek, amik a beilleszkedéshez szükségesek voltak, a tábor nagy
hozadékai. Valamint az új ismeretségek szerzése.
Géza Bence: Legnagyobb hozadék? Talán az, hogy szereztem új ismerősöket,
barátokat. Megismertem Szegedet (nevezetességek, egyetemi épületek, egyetem
felépítése). És természetesen az, hogy bekerültem az Eötvös Koliba, ami a legnagyobb
cél volt.
Eszter: Számomra a legnagyobb előnyt az jelentette, hogy mi már tudtuk, hogy mit
hol találunk, merre vannak az épületek, milyen óráink lesznek, stb. A tábor nélkül el
lettem volna veszve, mivel előtte még sosem jártam Szegeden.
6. Hogy érzed Magad most, a kollégium tagjaként?
László: Kellemes környezetbe kerültem a 3. szinten. Egyre több lakóval ismerkedem
meg személyesen, és építek ki velük jó kapcsolatokat. Tagja vagyok a kollégium
focicsapatának, részt veszek a sakk-körön, és várom az Eötvös Kollégium által
szervezett különleges rendezvényeket.

Péter: Nagyon szívesen töltöm az időmet a kollégiumban, bár még a belépőkártya
hiányában néha bonyolult a be- vagy kijutás.
Réka: Szeretek itt lakni, és büszke vagyok rá, hogy egy ilyen közösséghez tartozom,
noha néha a teljesítménykényszer nehezít a dolgokon.
Tímea.: Nagyon jól, mert a kollégium beváltotta a hozzá fűzött reményeimet.
Bálint: Jól érzem magam, amiért részese lehetek a kollégium közösségének. A saját
területemen is sok új dolgot tanulok azáltal, hogy a hasonló szakokon tanulókkal
beszélgethetek, és persze a műhely révén.
József: Nagyon jól, meg vagyok mindennel elégedve. Tetszik, hogy ha az ember úgy
dönt, hogy társaság kell neki, akkor van rá lehetősége, hogy találjon valakit, ha viszont
egyedül szeretne lenni, akkor félre tud vonulni.
Géza Bence: Jelenleg jobb helyet nem tudok elképzelni számomra. Jó a közösség,
szerintem többé-kevésbé elfogadták a "Hídasokat" az idősebb kolisok. Természetesen
vannak konfliktusok, de mindent egybevéve nagyon jól érzem magam. Szobatársam is
egész elviselhető, talán egész jófej (Jó..mondjuk ki: nagyon bírom a fejét Atinak-)
Továbbá nagyon jók a lehetőségeink eötvösösként. Pl.: Sófi-jegyek, ösztöndíj, na meg
már ahogy észrevettem, az is felkelti a többiek figyelmét, ha azt mondom,hogy én
eötvösös vagyok..[mosolyog – a szerk.]
Eszter: Iszonyatosan jól! [mosolyog].

