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!Koprodukcióban készül, mert együtt
dolgozunk rajta SE-hallgatók és Vil-
lanykarosok: naponta váltunk e-mail-t,
telefonálunk, lelkesítjük egymást, meg-
vitatunk, pontosítunk, elfogadunk, to-
vábbgondoljuk egymás ötleteit. Kicsit
olyan, mint egy házasság: nem köny-
ny", s#t, néha még az is felmerül,
hogy külön-külön egyszer"bb lenne,
de mégis van valami, ami miatt együtt
csináljuk. Mert együtt jobb, egymás-
nak, egymás miatt dolgozni.
És „extrém” körülmények között ké-

szül: az Ökörsütést többnyire egyetem
után, fáradtan, éjszakába (vagy akár
hajnalba) nyúlóan készítjük el#, meg-
küzdünk a három helyszínr#l történ#
pakolással (Rezs# téri és Schönherz
Kollégium, valamint NET), vagy éppen
a szakadó es#ben történ# visszapako-
lással. Ezt a cikket ketten írjuk, Nóri
ment#gyakorlat közepette Gy#rben,
Andris épp a Schönherz Kupa záró es-
téjén, az Egyetemisták Parkjában. Ír-
hatnánk arról, hogy a 2009. szeptem-
beri ökörsütésen milyen sokan voltak,
és milyen remek volt a program - mert
tényleg sokan voltak, és tényleg remek
volt. Azonban mi inkább arról szeret-
nénk írni, hogy milyen sokat adott ne-
künk ez a rendezvény idén és az el-
múlt néhány évben.
Sajnos, hajlamosak vagyunk arra,

hogy a szakmánkon kívüli kapcsolata-
inkat elhanyagoljuk. Ez persze érthe-
t#, hiszen amikor elkezdjük az egyete-
met, bekerülünk egy új környezetbe,
vidékiek egy új városba, rövid id# alatt
rengeteg új ismer#sre teszünk szert
saját egyetemünkön is - ráadásul ve-
lük az érdekl#dési körünk is legalább
egy ponton biztosan egyezik. Ez per-
sze nem is baj, hiszen a kés#bbiekben
az orvos a szülészn#vel, ápolóval,
gyógytornásszal, a fogorvos az asz-
szisztensével fog együtt dolgozni. De
mi történik, ha például honlapra van
szükségünk, probléma van az infor-
matikai rendszerrel, vagy csak valami
olyan nehézséget kell megoldanunk,
amihez mérnöki hozzáértés kellene?
Így, a hatodik ökörsütés után egyre

többször történik, hogy egy kedves is-
mer#s mérnöktanoncnál kötünk ki, aki
szíves örömest segít megoldani prob-
lémánkat. De fordítva is igaz, egyre
több mérnökjelölt barátunk fogát keze-

lik fogorvostan-hallgatók, és persze
örömmel segítünk, útbaigazítást
adunk, ha egészségügyi problémával
fordulnak hozzánk barátaink. De per-
sze nem csak szakmailag fontosak
ezek a kapcsolatok...
A hat év közös szervez#i munkája

során sokat tapasztaltunk, és sokat lát-
tunk mi magunk is. Érdekes volt vé-
gigkövetni, hogy mi történik, ha telje-
sen más érdekl#dési kör" egyetemis-
ták, akik azel#tt nem feltétlenül ismer-
ték egymást, lehet#séget kapnak,
hogy valamit közösen szervezzenek.
Eleinte mindegyikünkben volt talán kis
félelem, kis el#ítélet is a másikkal
szemben, hiszen nem ismertük egy-
mást, épp csak a köztudatban él#
sztereotípiák voltak meg a másikról.
Mára viszont örömmel mondhatjuk,
hogy számos barátság, kapcsolat szü-
letett a közös munkából.
Azt gondoljuk, hogy az igazán ko-

moly barátságokhoz kevés az, hogy
szimpatikusak vagyunk egymásnak,
és hasonló a m"veltségünk, érdekl#-

dési körünk. Ami barátságokra vissza-
tekintünk az egyetemi éveinkb#l, mind-
egyik ahhoz kapcsolódik, hogy valamit
csináltunk együtt, közösen. Nem volt
elég, hogy találkozunk egy buliban
vagy egy el#adáson, gyakorlaton,
szükséges volt, hogy legyen valami
közös, alkotó tevékenység. Amikor
megszületett a közös ökörsütés gon-
dolata, nem igazán volt ez egy kimon-
dott szempont, csak így visszatekintve
vált nyilvánvalóvá. Az emberek, akik-
kel mind a mai napig váltunk egy-egy
telefont, akikkel rendszeresen meglá-
togatjuk egymást, akikkel kíváncsiak

vagyunk egymás gondolataira - mind-
mind olyan emberek, akikkel rendez-
tünk együtt valamit: együtt pakoltuk a
színpadelemeket, együtt osztottuk az
ökröt, együtt gyúrtuk a lángostésztát,
emeltük a hangulatot a színpadon áll-
va, vagy éppen együtt takarítottuk ösz-
sze a szemetet hajnalban.
Említettük a házasságot az imént.

Van egy mondás, miszerint „ami nem
vet szikrát, az nem is ér össze igazán”.
Bizony, ilyen a rendezés is, ha két kü-
lönböz# egyetem, két különböz# ka-
rakter, két különböz# gondolkodás ta-
lálkozik. Ahogy küzdenie kell a n#nek,
hogy értse a férfit, küzdenie kell az
egészségügyben dolgozónak is, hogy
értse a mérnököt, és persze fordítva is.
Ezeknek a konfliktusoknak a felisme-
rése, megélése, feldolgozása olyan ta-
nulságokkal szolgált, amit tapasztalat-
ként viszünk tovább magunkkal egész
életünkben. Talán pont ezek a külön-
böz#ségeink teszik igazán érdekessé
ezeket a kapcsolatainkat. Mi magunk
is gyakran keressük meg egymást,
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SE–BME VIK közös Ökörsütés
Miért jó, hogy van egy rendezvényünk egy másik egyetemmel?...

Bár els!re furcsának t"nhet a hasonlat - ez a cikk bizony nagyon hasonlít
az Ökörsütés rendezéséhez. Két dolog miatt: egyrészt koprodukció, más-
részt „extrém” körülmények között készül.
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mert problémáink megoldásában - le-
gyen szó szakmai, szervezési kérdés-
r#l, vagy akár magánéleti problémák-
ról- sokszor segít egy másfajta szem-
lélet, látásmód.
És hogy mit adott az Ökörsütés a

barátokon, a különböz# mentalitás
tiszteletén és a szakmánkon kívüli
kapcsolatokon? Egy nagyon fontos ér-
zést: azt, hogy nem vagyunk egyedül,
nem mi vagyunk az egyedüli „marsla-
kók”. Egy másik egyetem hallgatói
szervezetében is m"ködik az a modell,
ami nálunk, miszerint az emberek saját

és társaik örömére, a közösségért,
egymásért, a közös mókáért, a jó buli-
ért önként és bérmentve dolgoznak,
s#t, ha úgy adódik még áldozatokat is
hoznak a nemes cél érdekében. Fur-
csa, hihetetlen és jó, hogy ez így van.
S#t, azt kell mondjuk: kikerülve az
egyetemeinkr#l is így maradhat. Egy
egyszer" példát tekintve, ha valame-
lyikünk egy kis falu szerény költségve-
tése mellett lesz véd#n#, lesznek
olyan barátai, ismer#sei, akik dalolva
mennek játszóteret építeni, sportnapot
szervezni a falu kis lakóinak továbbra

is „ingyen és bérmentve, ha kell áldo-
zatokat hozva saját és társaik örömé-
re, a közösségért, egymásért, a közös
mókáért, a jó buliért”, és talán egy ki-
csit azért, hogy megmutassák mások-
nak is, hogy van valami megfoghatat-
lan, amiért ezt az egészet érdemes így
csinálni legyen szó ökörsütésr#l,
egészségügyi vagy mérnöki feladatról.
Egyébként, visszatérve a 2009-es
Ökörsütésre: igen, sokan voltak, és re-
mek volt a program.

Dr. Szabó Nóra
P. Tóth András

! Október elsején, este hat órakor a
Vígadó téren kígyózó sorokban álló vi-
dám emberek hangjától volt hangos a
Duna-part. Ekkor
került megrende-
zésre az #szi sze-
meszter egyik leg-
nagyobb és legkü-
lönlegesebb ese-
ménye, a már-már
hagyománynak
számító Gólyaha-
jó.
Mint minden év-

ben, idén is az Inst-
ruktor Öntevékeny
Csoport rendezte
meg nekünk ezt a
felejthetetlennek
ígérkez# progra-
mot. Két összekö-
tött hajó állt rendel-
kezésükre a bulizni vágyóknak a 3
órás dunai ringatózáshoz, összesen
több száz f#s befogadóképességgel.
A várakozó tömeg hamar elt"nt, a

sor végér#l szinte észrevétlenül jutot-
tunk fel a hajókra. A lelkes „kreatív te-
am” azonnal lecsapott a leend#matró-
zokra, és megkaptuk a kis párkeres#
matricáinkat. Eközben lassan besöté-
tedett, kifutottunk a vízre, a Dunáról
különleges látványként tárult elénk a
kivilágított f#város.
A fedélzeten körülnézve vegyes

társaságok alakultak, úgy t"nt, a hajós
buli sokakat felcsigázott. Öröm volt lát-

ni, ahogy Egyetemünk sokszín"sége
egy nagy vidám maszattá vált a Duna
vizér#l tükröz#dve. Együtt bulizott ve-

lünk a vagány fogorvos, az örök vidám
gyógyszerész,a pörg#s egészségügyi
szervez#s, a figyelmes medikus, a mo-
solygós szülészn#, dietetikus, véd#n#,
gyógytornász, ment#tiszt és ápoló. Jól
belegondolva, miért is ne tennék, hi-
szen kés#bb is együtt, közös célokért
fognak dolgozni az egészségügyben,
egymásra lesznek utalva kórházi fo-
lyosókon is. Egyszer az egyik gyakor-
laton egy ortopéd orvos mondta vicce-
sen nekünk, megszeppent gyógytor-
nászhallgatóknak: „Kedveseim, sajnos
az orvosok és Önök között sok ellen-
tét van, de ezt egy zenés-táncos szó-

rakozóhelyen kiválóan ki lehet békíte-
ni.” Ez jutott eszembe ott a fedélzeten
is, amikor láttam a mosolygós arcokat,
a lázas párkeres# próbálkozásokat, az
egymásra nyitott tekinteteket. Jó érzés
úgy szórakozni, hogy nem tolakodás-
ról, lökdös#désr#l szól az este, az em-
berek többsége figyelmes a másikkal
szemben.
Köszönhetjük ezt a szervez# Inst-

ruktorok mentalitásának is. Számukra
nem csak egy egyszer"
buliról volt szó, hanem a
gólyákkal való újabb kö-
zös élményr#l, arról a
m"r#l, melyet már a Gó-
lyatáborban elkezdtek
építeni, és amely egé-
szen az #szi szemeszter
végéig tart majd. Az el-
s#sök már ragaszkod-
nak instruktoraikhoz, hi-
szen tábor óta minden
programra elkísérik #ket,
a Jegyzetbörzét#l kezd-
ve, az Ökörsütésen és a
Semmelweis Börzén át.
Együtt örülnek, amikor
felzördül az öreg hajók
motorja, és elindul a Du-

nán, együtt gyönyörködnek a kilátás-
ban, együtt táncolnak az aktuális ked-
vencekre. Ez a családias hangulat az
egész eseményre rányomta a bélye-
gét.
AGólyatábor hangulata még halvá-

nyan, de él a fejekben, az újabb mér-
földk#, a Gólyabál izgalma pedig egy-
re közeledik. Ha az Egyetemnek a tá-
bor a szíve, és a bál az arca, akkor a
hajó az ezt összeköt# ívet igyekszik
megadni. Ez idén is tökéletesen meg-
valósult, köszönet a szervez#knek.
Tényleg felejthetetlen volt!

Egy ETK-s hallgató

HALLGATÓI ÉLET

Gólyahajó – nem csak gólyáknak
Két hajó, rengeteg víz, közel ezer ember… Egyszóval minden, ami egy ko-
ra !szi rendezvényhez szükséges.
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