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! Kollárovics Nóra: Két éve vagy
vezet!ségi tag az Instruktor Öntevé-
keny Csoportban. Mik azok az értékek,
amiket az IÖCS képvisel, és merre fej-
l!dött a csoport ez alatt a két év alatt?
Freisinger Ádám: Az IÖCS legfonto-
sabb feladatának azt tartom, hogy a
gólyákat minden szempontból integ-
ráljuk egy nagyobb egészbe, amit
egyetemi életnek hívunk. Egyetemis-
tának lenni egyaránt jelent lehet"sé-
geket és kihívásokat, nem könny#
megfelelni a hirtelen n"tt elvárások-
nak, pláne ismeretlen terepen. Erre
emlékezve els"dleges hajtóer"nk,
hogy azt a rengeteg segítséget és tö-
r"dést, amit annak idején mi kaptunk
instruktorainktól, viszonozzuk. Emellett
a szervezet értéket is közvetít, hiszen
a mai, anyagias világban az érdek nél-
kül való lelkesedés, a csapatszellem
és a közös munka erejének hangsú-
lyát hirdeti. Ezeket az elveket meg-
tartva fejl"dik az IÖCS, profibb a kép-
zés, gördülékenyebb a szervezés, és
sok új lehet"ség is kiaknázatlan.
KN: Húsz éve létezik a csoport. Hon-
nan indult, és mit képvisel jelenleg az
Egyetemen?
FÁ: Az indulással kapcsolatban én is
csak nemrég ástam bele magam a
részletekbe, és nagyon izgalmas tör-
ténetek maradtak fenn. Bár az alapve-
t" cél ugyanaz maradt, a szervezet -
ahogy a világ is - rengeteget változott,
alakult azóta. Egyre inkább értékköz-
vetít" szerepe van, ez teszi különle-
gessé bármi mással szemben. Érték-
nek tartjuk, hogy segít" kezet kapnak
az els"évesek, hogy igényes progra-
mokat szervezünk a fels"bb évesek-
nek. Fontos szempont, hogy a pénz
nem játszik meghatározó szerepet az
IÖCS életében. Minden instruktor in-
gyen dolgozik. A profikat nyilván nem
tudjuk megverni rendezvényszerve-
zésben, de azt hiszem a fentiekb"l lát-
szik, hogy nem is ez a cél. Mindemel-
lett egyre több egyetemi rendezvény

szervezésekor is segítségre lelnek
bennünk, örömmel vesszük ki a ré-
szünk az ilyen jelleg# feladatokból is.
Ha valaki ma bármilyen okból az egye-
tem közelébe kerül, mindenképp hall
az instruktorokról. Jót is, rosszat is. Bí-
zom benne, hogy az elmúlt évek mun-
kájának eredményeként talán már
nem mindenki kizárólag a féktelen bu-
likra asszociál, ha meghallja azt a szót,
hogy instruktor, hanem megjelenik egy
kicsi részlet abból a képb"l is, amit ne-
künk jelent az, hogy tagjai lehetünk en-
nek a csoportnak. Itt van például az
IÖCS embléma. Kicsit esetlenül néz ki,
egy idegen számára talán nem túl sze-
met gyönyörködtet" látvány, de ha egy
instruktor ránéz, nagyot dobban a szí-
ve. Ezért nem is tervezzük lecserélni.
KN: Mit nyújt ez a szervezet a tagok
számára?
FÁ: Minden embernek jól esik a tudat,
hogy tartozik valahová. Pláne, ha egy
olyan közösség tagja, amelynek a
szemléletével azonosulni tud. Ehhez
az IÖCS kiváló terepet nyújt bárkinek.
Kicsit olyan az instruktorkodás, mintha
az egyetemi tanulmányok mellett az
életre is felkészítene. Emberekkel dol-
gozol, csapatban gondolkodsz, ér-
velsz, kiállsz a véleményed mellett.
Nem csupán mint „hallgató” vagy jelen.
Önállósulsz, megvalósítasz kisebb-na-
gyobb ötleteket. És persze együtt sírsz
vagy nevetsz a többiekkel, ha úgy ala-
kul.
KN: Hogyan lehet valaki a csoport tag-
ja?
FÁ:Hagyományosan minden tavasszal
indul képzés. Nincsenek szigorú sza-
bályaink a csoportba lépéssel kapcso-
latban. Mindenkinek, aki képviselni
tudja értékeinket, igyekszünk biztosí-
tani azt a lehet"séget, hogy kipróbál-
hassa magát instruktorként. A bent
maradás sem teljesíthetetlen feladat,
évente minimálisan mindössze kétszer
kell dolgozni valamelyik rendezvé-
nyen.

KN: A négy egészségügyi kart fogja
össze a szervezet. Mik ennek a struk-
túrának az el!nyei?
FÁ: Minden rendezvényünkön együtt
dolgozik az összes instruktor, sokszor
nem is tudjuk, ki melyik karra jár. Mind-
annyian egyetértünk abban, hogy egyi-
künk sem jobb vagy rosszabb a má-
siknál, minden kar egyaránt fontos és
ebb"l a szempontból is csapatban
gondolkodunk, amely szemlélet a jö-
v"ben, egészségügyi dolgozóként is
meghatározó lesz számunkra. Ren-
geteg történet van arról, hogyan talál-
kozik össze a kórházban egykori inst-
ruktorként kés"bbi orvos és gyógytor-
nász, vagy ment"s és f"n"vér. Köny-
nyebben dolgoznak együtt, alkotnak
csapatot a kórházban is. Ismerjük és
elismerjük egymás értékeit, a közös
munka szépségét. Arról nem is be-
szélve, hogy mennyi kedves barátság
szöv"dik így olyan emberek között,
akik másutt talán soha nem találkoztak
volna.
KN: Erre az évre a tagság Téged vá-
lasztott az IÖCS élére. Személyesen
mi motivált a feladat vállalásakor illetve
mik a terveid Elnökként a jöv!re néz-
ve?
FÁ: Egy ekkora – több, mint ezer f"s -
taglétszámú csoportot nem kis feladat
irányítani. Az elmúlt két évben vezet"-
ségi tagként sokat dolgoztam már az
IÖCS-ért, de erre a feladatra úgy ér-
zem csak mostanra értem meg igazán.
Személyesen nyilván motivált az a
roppant jó érzés, hogy ennyien bizal-
mat szavaztak nekem, emellett szere-
tem a kihívásokat, mindig magasabbra
és magasabbra tenni a lécet. Ezáltal
lehet"ségem van fejl"dni, ami pedig
alapvet", hiszen ahogy Csíkszentmi-
hályi Mihály írja Flow cím# könyvében:
"Azok, akik úgy akarnak a többi ember
életén javítani, hogy a saját életüket
sem tanulták meg uralni, többnyire
csak rosszabbá tesznek mindent." Kü-
lönben nem hiszem, hogy sok újat kel-
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Új IÖCS-év, új elnök
Az Instruktor Öntevékeny Csoport megtartotta hagyományos Tisztújító Gy!lését. Az
újonnan megválasztott elnököt, Freisinger Ádámot kérdeztük terveir"l, céljairól és
elképzeléseir"l.
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lene teremtenünk, a feladat inkább a
meglév" dolgok tisztázása és meg"r-
zése.
KN: A csoportban szerzett ilyen jelle-
g" tapasztalataidat hogyan tudod
hasznosítani kés!bb?
FÁ:Már most hasznosítható majd min-
den eleme ennek a feladatkörnek, ren-
geteg tapasztalat, logika, kommuniká-
ció és emberismeret, hogy csak néhá-
nyat soroljak. Nem tudok olyan terüle-
tet mondani az életben, ahol ezeket ne

lehetne haszonnal forgatni.
KN:Mennyi id!t fordítasz a csoport ve-
zet!i teend!inek ellátására? Mennyi
szabadid!d marad, és mivel töltöd
azt?
FR: Egyik kérdésre sem tudok vála-
szolni, mert nem érzem az instruktor-
kodást munkának. Noha rengeteg
energiát fektetek a teend"k ellátásába,
ez mindig sokszorosan megtérül. Az
számomra a szórakozás is, ami a dol-
gom. Egyszer majd ilyen munkát sze-

retnék magamnak, ahol nem érzem te-
hernek, amivel foglalkozom, mégis ér-
téke és súlya van. Kedves ismeretsé-
gek, barátságok, értelmes célok,
együtt töltött min"ségi id". Mi kellhet
még egy gyönyör# évhez?
KN: Köszönjük szépen, sok sikert az
elkövetkez! évhez!
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• Gaál Szabolcs
Képzésfelel"s
mobil: +36 30 300 3832
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